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BOLDOG 
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KÍVÁNUNK

MAGYAR
tatója, a Schlumberger veszteségrôl és forgalomcsökkenésrôl számolt be a 
tavalyi utolsó három hónap alapján. A cég azt az idôszakot 1,02 milliárd dollár 
adózás utáni veszteséggel zárta, forgalma 39 százalékkal csökkent éves össze-
vetésben.

Februártól Fehéroroszország 10,4 százalékkal emeli az országon át vezetô 
Barátság olajvezeték tranzitdíját. Az olajvezeték két, északi és déli ágának 
együttes szállítókapacitása évi hetvenmillió tonna. Déli szakasza elsôsorban a 
Mol Nyrt. magyarországi és szlovákiai finomítóiba, valamint Csehországba 
szállít orosz kôolajat, az északi szakasz pedig Németország felé. 

Ukrajna 85 milliárd hrivnyára (3,5 milliárd dollárra) büntette meg az orosz 
Gazpromot. Az ukrán versenyjogi bizottság vezetôjének pénteki Facebook-
bejegyzése szerint a Gazprom visszaélt az ukrán tranzitpiaci monopolhelyzeté-
vel. Egyébként az összeg kísértetiesen azonos azzal a 3,5 milliárd dollárral, 
aminek visszafizetésére Kijev moratóriumot hirdetett Oroszországgal szemben 
tavaly. 

Az Erste Bank és a JP Morgan elemzôi úgy tartják, új helyzetet teremthet az 
egész kelet-közép-európai régióban a zuhanó olajár, ha tartósan harminc dollár 
környékén marad az árfolyam. Miután Magyarország, Románia, Lengyelország 
és Csehország mind importôrök a nyersanyag, árupiaci termékek terén, ezért 
elsôsorban nekik kedvez a mostani olajáresés. 

Két pozitív hatás érvényesül: 
--- A régiós háztartások pénztárcájában több elkölthetô jövedelem marad.
--- A kelet-európai gazdaságok legnagyobb kereskedelmi partnerei energia-

importôrök, így nagyobb kereslet jelentkezhet a térség termékei iránt.

Új bölcsôdei férôhelyek
Az elkövetkezô két évben hatvanezer új bölcsôdei férôhelyet hoz létre a 

kormány, mintegy százmilliárd forint ráfordítással –-- jelentette be a család- és 
ifjúságügyért felelôs államtitkár.

Novák Katalin közölte: ez a lépés is mutatja, hogy folytatódik a bölcsôdék 
bôvítése, valamint az újak építése. –-- Az elmúlt években körülbelül 30 milliárd 
forintért hétezer új férôhely létesült, valamint további ötezret újítottunk fel, és 
így csaknem ezer új munkahely is létrejött. Emellett 20-30 százalékkal emelke-
dett a bölcsôdék finanszírozására fordított összeg is –-- sorolta az államtitkár.

A beruházások mellett a jövô év januárjától bôvül a gyermekek napközbeni 
felügyeletét biztosító intézményi kör is, hiszen 2017-tôl már négyféle ellátás-
típus közül lehet választani. –-- A már ismert és megszokott ellátási forma 
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Február 1-jén Ignác névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Birgit, 
Brigitta, Cinella, Cinna, Cinnia, Ef-
raim, Fiametta, Gitta, Imodzsen, Imo-
gén, Innocencia, Kincsô, Szevér, Vin-
cencia, Virgínia névnapja van.
Február 2-án Karolina, Aida név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adna, 

Apor, Aporka, Bodó, Brúnó, Brútusz, 
Johanna, Manyi, Maréza, Mari, Mária, 
Mariella, Marinka, Marion, Marióra, 
Mariska, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam, 
Opika, Teofánia, Tifani, Virgínia név-
napja van.
Február 3-án Balázs névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Airton, 

Arion, Ariton, Balmaz, Blazsena, Cele-
rina, Csinszka, Izrael, Oszkár, Oszlár 
névnapja van.
Február 4-én Ráhel, Csenge név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Anderz, 

Andorás, Andorjás, Andos, András, 
André, Andrea, Androméda, Bereniké, 
Csengele, Gabriella, Gilbert, Holló, 
Janka, Johanna, Kada, Ormos, Rabán, 
Ráchel, Rákhel, Rákis, Róbert, Rober-
tó, Robin, Robinzon, Ronalda, Ronett, 
Ronetta, Veron, Verona, Veronika, Ve-
ronka névnapja van.
Február 5-én Ágota, Ingrid név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Abiáta, 

Adelaida, Adelheid, Agáta, Agrippina, 
Akilina, Alett, Alida, Elke, Eta, Etelka, 
Heidi, Izrael, Jáfet, Kájusz, Kolos, 
Kolozs, Léda, Modeszta, Modesztusz 
névnapja van.
Február 6-án Dorottya, Dóra név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Agmánd, 

Ajándék, Áldor, Amand, Amanda, 
Ámor, Ditte, Dolli, Dórabella, Doren, 
Dorinka, Dorit, Dorka, Dorkás, Do-
rotea, Doroti, Gara, Júnó, Kalliszta, 
Kasszandra, Korvin, Manda, Mendi, 
Menodóra, Réka, Szamanta, Szilvá-
nusz, Tétisz, Ticiána, Titán, Titánia, 
Titanilla, Titusz, Tódor névnapja van.
Február 7-én Tódor, Rómeó név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Richárd, 

Romuald, Romvald, Terensz, Teres-
tyén, Trisztán, Zília névnapja van.
Február 8-án Aranka névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arina, 

Bagamér, Effi, Elfrida, Jáhel, Jako-
bina, Janek, János, Jeromos, Jutas, 
Jutocsa, Salamon, Salvador, Szelemér, 
Zsaklin névnapja van.
Február 9-én Abigél, Alex név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aladdin, 

Aladin, Alarik, Apol, Apolka, Apollónia, 
Ciceró, Cirill, Donald, Erik, Erika, 
Erôs, Hanga, Kirill, Marcián, Marián, 
Rajnald, Rex, Rinaldó, Ronald, Szabin 
névnapja van.

Ekkora Magyarországot sem 
látott még senki térképen

A magyar gazdaság várhatóan 3,33 százalékkal növekedhet 2024-ig. Ezzel az 
egyik leggyorsabban fejlôdô ország lehet Európában. Ezt a potenciált ábrázolta 
egy térképen a Howmuch.net.

A térkép lényege, hogy minden ország akkora, ahogy a gazdaság növekedhet 
a következô években. A számokat az amerikai Harvard Egyetem várakozásai 
szerint adták meg.

A gazdasági növekedés szerinti mérettel ábrázolt Németországot alig lehet 
kiszúrni ezen a térképen. De Magyarország nagyobb még az Egyesült Államok-
nál is. Oroszország pedig elbújhat a Dunántúlon.

Magyarország lehet 
a legnagyobb nyertes

Ha tartósan alacsony szinten ragad be az olaj ára, akkor új gazdasági helyzet 
alakulhat ki a kelet-közép-európai térségben.

Az OPEC rendkívüli ülésének összehívását javasolta a kôolaj árának csökke-
nése miatt Venezuela. Fehéroroszország 10,4 százalékkal emeli az országon át 
vezetô Barátság olajvezeték tranzitdíját. Szakértôk szerint új gazdasági helyze-
tet teremthet a kelet-európai régióban a zuhanó olajár.

Venezuela, amelynek gazdasága gondokkal küszködik a kôolaj árának 
csökkenése miatt, a Kôolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) rendkívüli 
ülésének összehívását javasolta. Eulogio del Pino venezuelai olajügyi miniszter 
szerint az OPEC rendkívüli ülésére meg kell hívni a szervezeten kívüli olaj-
termelô országokat is –-- számolt be a távirati iroda. A miniszter közölte, már 
olyan alacsony a nyersolaj ára, hogy valamennyi olajtermelô megsínyli: 
csökkenteni kell az ágazatban a beruházásokat, és tömegével elbocsátani a 
munkavállalókat. Eulogio del Pino azt mondta, hogy bár jelenleg 2003 óta 
legalacsonyabb szinten áll a nyersolaj ára, Venezuela még így sem veszít az 
olajtermelésen, mivel hordónkénti termelési költsége 13 dollár.  Az alacsony 
olajár miatt kialakult helyzetre jellemzô, hogy a világ vezetô olajipari szolgál-
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mellett megjelennek a minibölcsik, a munkahelyi bölcsik, valamint a családi 
bölcsôdék is –-- mondta Novák Katalin, aki hangsúlyozta, a kormány létezô 
igényeket kíván kielégíteni, mivel egyre több kisgyermekes édesanya tér 
vissza a munka világába. –-- A gyed extra január elején életbe lépett bôvülésének 
köszönhetôen már a gyermek hat hónapos kora után újra dolgozhatnak a szülôk, 
ha szeretnének. Mindezt ráadásul úgy tehetik meg, hogy továbbra is jogosultak 
lesznek a gyedre –-- hangsúlyozta. Hozzátette: a gyermeknevelés melletti 
munkavállalás lehetôségével egyre több édesanya él, amit az is mutat, hogy 
folyamatosan emelkedik és jelenleg is csúcson van a nôk foglalkoztatottsága, 
ezzel az igény is nô a bölcsôdei férôhelyekre.

Az államtitkár lapunknak korábban elmondta: a munkaadók a munkahely-
védelmi akció keretében adókedvezményt kaphatnak a munkahelyi bölcsôdék 
biztosításával. Ezenkívül az új bölcsôdei rendszerben is ingyenes lesz az 
étkezés. –-- A bölcsôde és minibölcsi esetében mindenképpen ingyenes étkezést 
biztosítunk. A családi és a munkahelyi bölcsiknél némiképp mások a szabályok, 
ugyanakkor azt hiszem, ha államilag támogatott a rendszer, akkor ezeknél is 
ugyanazoknak a feltételeknek kell érvényesülniük, mint más hasonló intézmé-
nyekben –-- fejtette ki.

Ismert: a jelenlegi szabályozás szerint csak a tízezernél nagyobb lélekszámú 
városokban kell az önkormányzatoknak biztosítaniuk a bölcsôdei ellátást, ami 
nem fed le minden települést és minden igényt. A változás lényege, hogy ha 
helyi szinten igény merül fel, akkor erre az önkormányzatnak reagálnia kell. 
Vagyis, ha van minimum 40 három év alatti gyermek, vagy öt olyan gyermek, 
akiknek a szülei ezt igénylik, meg kell oldani a bölcsôdei elhelyezést. Ezzel a 
valós igényekre életszer, valós megoldást tud nyújtani a kormány.

Az államtitkár beszélt a pedagógus-életpályamodell kiterjesztésérôl is a 
felsôfokú végzettség kisgyermeknevelôkre, ami csaknem kilencszáz dolgozót 
érint. Az ô fizetésük 30-40 százalékkal emelkedett. Hozzátette: azoknak, akiknek 
még nincs felsôfokú végzettségük, szeretnének segíteni ennek megszerzésében, 
hogy minél többen beléphessenek a pedagógus-életpálya rendszerébe.
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HÍREK
Nem lesz népszavazás

A Kúria jogerôs döntése alapján nem lesz népszavazás a 2024-es nyári 
olimpia magyar pályázatáról és a Liget Budapest projektrôl sem --- jelentették 
be annak a kerekasztal-beszélgetésnek az elején, amit a Budavári Palota és a 
Városligetbe tervezett múzeumi negyed fejlesztésérôl tartottak.

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Várkert Bazárban megtartott rendezvé-
nyén mások mellett L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális 
örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelôs államtitkára és 
Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója, a Liget Budapest pro-
jekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelôs miniszteri biztos vett részt. L. 
Simon László bejelentette: a mostani kormányzati ciklus végéig újjáépítik a 
palota Szent István-termét, amihez rendelkezésre állnak a tervek, illetve meg-
vannak azok a mûhelyek, mesterek, akik képesek ezt az ipar- és képzômûvészeti 
csúcsteljesítményt a legapróbb részletekig rekonstruálni. A Nemzeti Hausz-
mann-terv részeként megújuló Budavári Palotáról az államtitkár elmondta, a 
fôvárosban folyó nagyszabású építkezések, mûemléki rekonstrukciók és múze-
umtervek egységes, átgondolt tervezés eredményei. L. Simon László cáfolta, 
hogy a várból zárt, állami intézményi központ vagy szálloda lenne a jövôben.

A kiköltôzô Nemzeti Galéria és Országos Széchényi Könyvtár új helyen, 
elôször az intézmények történetében múzeumi, gyûjteményi célra tervezett 
korszerû épületben lelhetnek végleges otthonra. A vár esetében a palota re-
konstrukciójával a XIX-XX. század fordulójának mûvészeti teljesítményét 
fogják bemutatni a nagyközönségnek oly módon, hogy a felújítás során látha-
tóvá válnak a korábbi régészeti feltárások után kényszerûen visszatemetett 
középkori részletek is. Az államtitkár európai példák sorát bemutatva igazolta 
az elpusztult épületek korhû visszaépítését, megjegyezve, hogy a nagyközönség 
mellett idônként állami reprezentációs célokra is igénybe vennék a palotakomp-
lexumot. Baán László a Liget projekt kapcsán elmondta: ahogy a várban, úgy a 
Városligetben is a II. világháború és az azt követô évek pusztításait állítják 
helyre, amire a legjobb példa a Városligeti Színház. A miniszteri biztos kijelen-
tette, a közeljövôben elindul a liget szanálásra ítélt épületeinek bontása, illetve 
idén elkezdôdik az elsô építkezés is, hogy 2019-re elkészüljön a beruházás.

Felsôoktatás - külföldön
Számítások szerint a magyar diákok 2-3 százaléka tanul külföldi felsôoktatási 

intézményekben, szerez ott diplomát –-- mondta Palkovics László felsôoktatási 
államtitkár az M1 aktuális csatorna mûsorában.

Az államtitkár szerint ezek a magyar diákok fôként Angliában, Ausztriában, 
Hollandiában és Németországban szerzik meg a diplomájukat.

Palkovics László Budapesten, az Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás 
megnyitóján elmondta, hogy a hazai felsôoktatásban a hallgatók 8 százaléka 
külföldi. Az a cél, hogy vonzóvá tegyék a magyar felsôoktatást és egyidejûleg a 
magyar hallgatók is minél nagyobb létszámban vegyenek részt külföldi rész-
képzéseken –-- közölte. Utalt a különbözô támogatási formákra, köztük az 
Erasmus- és a Campus Mundi programra, utóbbira kilencmilliárd forintos 
ösztöndíjkeret áll rendelkezésre.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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Változás
A nagy kérdés az: barátunkká vagy 

ellenségünkké tudjuk-e tenni a válto-
zásokat

Tunéziában hallottam a következô 
történetet. A fiú lélekszakadva újsá-
golja a hírt az apjának: „Papa, csak egy 
dollár a teve, azonnal vegyünk több 
állatot!” A papa azonban egykedvûen 
rázza a fejét és lemondóan feleli: „Nem 
veszünk, fiacskám…” „De papa, ilyen 
olcsó már régen nem volt a teve!” 
„Fiam, akkor sem veszünk!” –-- és 
megy a dolgára. Egy hónappal késôbb 
a fiú lehangolóan említi: „Látod, papa, 
most öt dollár egy teve ára!” A papa 
arca felderül: „Akkor veszünk egy te-
vét!” „De papa…” A családfô nyoma-
tékkal teszi hozzá: „Most van pénz!”

Így változik a világ, és változunk ben-
ne mi is. Erdô Péter bíboros egy mi-
napi konferencián többek között a kö-
vetkezôket mondta: „Az ember ma 
gyorsabban és radikálisabban változik, 
mint a korábbi századokban, az állandó 
változás azonban bizonytalanná teszi.”

Pontos a helyzetkép. Oly korban 
élünk, amikor a gyors változások fé-
lelmet ébresztenek, és ez a félelem 
mozdulatlanságot von maga után, amit 
tévesen stabilitásnak hívunk. Az alkal-
mazkodóképesség határa véges. Ha a 
változások túllépik a határt, az ered-
mény traumába torkollik. A kivételes 
helyek, ahol lehetséges a súrlódásmen-
tes mozgás: talán a világûr vagy az 
egyetemi vizsgák, az imádság órái és 
az egyházi konferenciák; ezeken a 
helyeken tudniillik a megnyugvást és 
a békét hangsúlyozzák. Konfucius
szerint csak a legbölcsebbek és a leg-
ostobábbak nem akarnak változni. 
Lehetséges, hogy a pillanatnyi közér-
zet tetszik a legfôbb jónak? Lehetséges, 
hogy azok a legszerencsésebbek, akik 
belefagytak az idôbe, és semmi jó nem 
történik velük, mert nem hajlandók 
változni. G. K. Chesterton angol író 
szellemesen jegyzi meg: „Ne dönts le 
egy kerítést, amíg nem tudod, miért 
emelték!”

Erdô Péter hozzáteszi: „A természet-
tudományi haladás egyik következmé-
nyeként terjedt el az emberiség köré-
ben a változás tudata. Nem az állan-
dóság, hanem az állandó változás tu-
datában él a mai ember.”

De bárhogy is van: nem állíthatjuk 
meg a változásokat; nem bújhatunk el 
elôlük. Ehelyett arra kell összponto-
sítanunk minden erônket, hogy felké-
szülten várjuk az érkezésüket. Mark 
Twain szavaival már nem sokra me-
gyünk: „Amikor fiatalabb voltam, bár-
mire vissza tudtam emlékezni, akár 
megtörtént, akár nem, ám a képessé-
geim megkoptak, és hamarosan már 
semmire sem fogok tudni emlékezni, 
csak arra, ami sosem történt meg.” A 
nagy kérdés az: barátunkká vagy el-
lenségünkké tudjuk-e tenni a válto-
zásokat. Ezen áll vagy bukik a holna-
punk.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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Több elferdített, ténybeli tévedéseket 
és hazugságot tartalmazó tudósítást 
közölt a külföldi sajtó Magyarországról 
az elmúlt idôszakban. A sokszor elle-
nôrizetlen információkat tartalmazó 
megjelenések olyan nívós sajtóorgánu-
mokban jelentek meg, mint a The 
Guardian vagy a Der Spiegel, és több-
ségük a tavalyi év legfontosabb politi-
kai témájához, az illegális migrációhoz 
kapcsolódott.

A bevándorlásban szintén érintett 
déli szomszédunk, Horvátország sajtó-
ja ugyancsak intenzíven és egyoldalú-
an tájékoztatott a magyar lépésekrôl, 
ugyanakkor számos bírálat jelent meg 
egyebek mellett a kormány szélsôjobb-
oldalinak bélyegzett politikája, az 
alaptörvény és a társadalom peremén 
élôk állítólagos kirekesztése miatt.
TOLERANCIACIRKUSZ
Médiamanipulációnak minôsül a szil-

veszteri németországi molesztálások-
ról szóló hírek elhallgatása, megváltoz-
tatása –-- jelentették ki szakértôk a 
Kossuth rádió Európai idô címû vasár-
napi mûsorában. Szánthó Mikós, az 
Alapjogokért Központ vezetôje „a tole-
ranciakultusz” nagyon rossz következ-
ményének nevezte a szilveszteri törté-
néseket. Szerinte a nyugat-európai és 
észak-amerikai közbeszéd bizonyos 
dolgokat tabuvá tesz, mert vannak 
olyan „vélelmezett vagy kreált kisebb-
ségek”, amelyek jogait, helyzetét min-
denképpen óvni kell. Szánthó Miklós 
közölte, teljesen mindegy, mi történik 
a valóságban: „a liberális toleranciakul-
tuszra, másságszeretetre építô sajtó-
ban és politikában” ezeket a híreket 

 4. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                 2016. február 4.  

inkább szükséges elhallgatni, vagy el-
kent formában bemutatni, mert ez já-
rul hozzá ahhoz, hogy „a nagy multi-
kultiban” a békességet megôrizzék 
–-- miközben nyilvánvaló, hogy ez a 
propagált európai életformatípus nem 
mûködik.
Ifj. Lomnici Zoltán „aljas indokból, 

nagy nyilvánosság elôtt, nyereség-
vágyból elkövetett” médiamanipuláci-
óként értékelte az eseményeket. Az 
alkotmányjogász úgy véli, Európa vál-
ságban van a migrációs politika, a 
büntetôjogi politika szempontjából és 
leginkább a terrorizmussal szembeni 
lépések tekintetében. A lengyel média-
törvénnyel kapcsolatos vitákról azt 
mondta: nevetséges „a szakmai kön-
tösbe öltöztetett politikai terror és vé-
leményterror”, amely most éppen 
Lengyelország vonatkozásában nyil-
vánul meg. Szánthó Miklós szerint 
pedig, „Lengyelország csicskáztatása 
zajlik”, és Brüsszel most ugyanolyan 
közleményeket ír Lengyelországnak, 
mint néhány évvel ezelôtt Magyaror-
szágnak. –-- Bár a következô áldozat 
Lengyelország, náluk sem fog ez sike-
rülni, mert nem szólhatnak bele olyan 
dolgokba, amelyek a tagállamok szu-
verén hatáskörébe esnek –-- jegyezte 
meg.

A The Guardian tavaly április végén 

megjelent cikkében azt állította, hogy 
Orbán Viktor vissza akarja állítani a 
halálbüntetést és munkatáborokat 
akar építeni a bevándorlóknak. A kor-
mányfô valójában –- miután brutálisan 
megöltek egy kaposvári trafikos nôt --
– azt mondta, hogy ilyen bûntettek lát-
tán a jelenlegi törvények nem tûnnek 
eléggé elrettentôknek, és társadalmi 
vitára van szükség. A lap migránsokkal 
kapcsolatos kritikája a kormány által 
elindított nemzeti konzultáció miatt 
hangzott el, pedig a bevándorlással 
foglalkozó kérdôívben –-- amely nem 
egy politikai dokumentum vagy tör-
vényjavaslat volt –-- nem volt szó in-
ternálótáborokról vagy munkára 
kényszerítésrôl. Egyébként nem ez 
volt az elsô alkalom, hogy a patinás 
brit lap hamis vádakkal illette a ma-
gyar kormányt, hiszen a gyöngyöspatai 
eseményekkel, illetve a közfoglalkoz-
tatással kapcsolatban is tettek már 
ilyet.A német Der Spiegel májusi cik-
kében a kabinet célkitûzéseit a Jobbik 
politikájával igyekezett összemosni. A 
lap azt állította, hogy Orbán Viktor és 
a Fidesz már évek óta „átveszi” a radi-
kális párt programját, illetve a migrá-
ció tárgyában összeállított kérdôívben 
a bevándorlók és a menekültek ellen 
„uszítja” az embereket, úgy, ahogy azt 
csak a szélsôjobboldal teszi. A cikkben 

szerepel az is: a magyar miniszterelnök 
ahhoz kéri az emberek beleegyezését, 
hogy kormánya „bezárhassa” a mene-
külteket, „kényszermunkára” kötelez-
ze ôket, és minden további ok nélkül 
éljen a kitoloncolás eszközével. Mivel 
a kabinet szerint a lap nem tájéko-
zódott megfelelôen az érintett kér-
désekben és nem kérte ki a magyar 
kormány álláspontját, a megjelent 
súlyos kijelentések és valótlanságok 
miatt helyreigazítást kért, azonban azt 
elutasították.

A német sajtó ezzel együtt többször 
ferdített a migránsválság hazai keze-
lése kapcsán. Mint ahogyan arról la-
punk is beszámolt, az ARD közszol-
gálati televízió egyik vezetôje maga 
ismerte el, hogy jelentôsen befolyásol-
ták nézôiket a migránsválságról ké-
szített riportokban. Úgy fogalmazott: 
az operatôrök a bevándorlók esetében 
a tágra nyílt szemû gyerekeket és 
családjaikat helyezik a középpontba a 
legszívesebben, a valóságban viszont a 
migránsok 80 százaléka erôs alkatú, 
fiatal, egyedülálló férfi. Ezenkívül a 
Die Welt címû lap budapesti tudósítója 
levelet küldött a Magyar Televízó Hí-
radójának szerkesztôségébe, amely-
ben az állt: gyakorlatilag utasításba 
kapták a német újságírók, hogy mi-
ként kell, kellene beszámolni a mene-
kültválságról. Elmondása szerint az 
úgynevezett „Merkel-féle vonalat” 
kellett követni. Ennek eredménye 
volt, hogy a háború elôl menekülô, 
gyerekes, éhezô családok és az ôket 
ünneplô németek jelentek meg a leg-
többször a német médiában.

Horvátország is hetekig bírálta a ma-
gyar kormányt a migránsválságra 
adott válaszok miatt. Az RTL Tele-
vizija szeptember 1-jei budapesti tudó-
sítása arról szólt, hogy a Keleti pálya-
udvaron „faji szegregációt” alkalmaz 
nak a magyar hatóságok. Ezzel szem-
ben az intézkedések arra irányultak, 
hogy a pályaudvarra csak azok mehes-
senek be, és a vonatokra azok szállhas-
sanak fel, akik az utazáshoz szükséges 
érvényes dokumentumokkal rendel-
keztek. Magyarország tehát csupán 
betartotta az uniós jogszabályokat, 
amelyek alapján a migránsok csak 
akkor indulhattak el egy másik euró-
pai uniós ország felé, ha érvényes 
utazási okmányokkal és vízummal is 
rendelkeztek.

Szeptember 7-én a Vecernji List cím-
lapos anyaggal jelentkezett a Magyar-
országon átengedett migránsokról. A 
cikk szerint a magyar rendôrség soro-
zatosan erôszakot alkalmazott a be-
vándorlók ellen, és ezt alátámasztva 
egy szír migránst is megszólaltattak. 
Ezzel szemben hazánk a bevándorlók 
regisztrációja és ellátása során min-
den nemzetközi jogszabályt betartott 
és betart, a migránsok ellátása a hiva-
talos befogadóállomásokon a nemzet-
közi egyezményeknek megfelelôen 
történik. Ugyanakkor tény: ôsszel a 
bevándorlók egyre agresszívebbekké 
váltak, megtagadták az együttmûkö-
dést a hatóságokkal, nem voltak haj-
landóak regisztrálni, és nem mentek el 
a hivatalos befogadóállomásokra. En-
nek ellenére a magyar rendôrség nem 
alkalmazott erôszakot a migránsokkal 
szemben, senkit nem szállított börtön-
be.

A szintén horvát, liberális Jutarnji 
List római tudósítója véleménycikké-
ben az 1956-os magyar menekültek és 

a balkáni illegális migrációs útvonalon 
az EU-ba igyekvô, Európán kívül élô 
népek között vont párhuzamot. Ezen-
kívül a szolidaritás hiányát rótta fel a 
magyar kormánynak és Orbán Vik-
tornak. A szerzô szakértôi múltja el-
lenére úgy példálózott az ’56-os ma-
gyarországi eseményekkel, hogy 
közben nem idézte fel a ’90-es évek 
jugoszláviai történéseit, sem az akkori 
menekültkérdésben tanúsított magyar 
szolidaritást. Magyarország ugyanis 
az 1990-es évek elején 50 ezer horvát, 
80 ezer boszniai és több ezer más 
nemzetiségû menekültet fogadott be a 
publicista egykori hazája területérôl. 
Ráadásul a szerzô összekeverte az 
európai népeket elválasztó vasfüg-
gönyt az unió és a schengeni övezet 
külsô határaival, illetve az illegális 
migrációt és az embercsempészetet a 
napjainkra kialakult gazdasági érdekû 
népvándorlással.

A Horvátországtól kapott, sok eset-
ben a magyar szolidaritás hiányát 
hangsúlyozó kritikák kapcsán érde-
mes felidézni: amikor a migrációs 
hullám elérte szomszédunkat, a horvát 
bevándorlási szervek elvesztették az 
ellenôrzést az országukban zajló folya-
matok felett, ráadásul a bevándorlókat 
ellátás és regisztráció helyett tovább-
küldték Magyarországra.

A BBC sem mulasztott el torzítások-
kal beszámolni a magyarországi mig-
ránshelyzetrôl. A szeptember 4-én 
megjelent tudósításban a kapcsolódó 
illusztráció egy, a Bicskén a rendôrök 
által elvitt férfit mutat be. A képaláírás 
szerint a rendôrség a vonaton tar-
tózkodó migránsok közül ôrizetbe vett 
néhányat, az újságírókat pedig kiuta-
sította a területrôl. A cikkhez egy vi-
deót is mellékeltek: ebben úgy mu-
tatják be a helyzetet, mintha egy nô, 
csecsemôvel a kezében tiltakozásba 
kezdett volna, és egy férfival együtt a 
sínekre vetették volna magukat. Drá-
maian világgá kürtölték, hogy „egy 
adott pillanatban a kisgyermek feje a 
sínen volt”, és arra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy „a férfit lebirkózták a 
földre”.

Hasonlóan számolt be a történtekrôl 
a The Guardian és a Reuters is, és e 
tudosításokat több más sajtótermék --
– például a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung és a Gazeta Wyborcza --– is 
átvette. Ugyanakkor az esetet követô-
en kiderült: a nô csecsemôjével éppen 
az Aszad-rezsimet szidta, mielôtt a 
férfi magával rántotta volna a sínekre. 
A készenléti rendôrség pedig akkor 
avatkozott be, amikor a férfi elkezdte 
verni kövekkel a saját fejét –-- tehát 
ön- és közveszélyessé vált –--, így 
végül lefogták és megbilincselték. Bár 
az érintett sajtóorgánumok a helyes-
bítésre már nem fordítottak figyelmet, 
volt, ahol legalább szót emeltek a va-
lótlanságokat tartalmazó tudósítások 
miatt. A legnagyobb osztrák újságírói 
és lapszövetségeket tömörítô sajtóta-
nács szenátusa november végén meg-
állapította: Ausztriában több médium-
ban megtévesztô módon mutatták be 
szeptember elején a migránsok Bics-
kére szállítását. Ez a grémium azonban 
önkéntesen szervezôdik, döntéseinek 
jogi következményei nincsenek, így 
senkit sem köteleztek a helyesbítésre.

A CNN is drámaian számolt be a ma-
gyar menekültügyi eljárásról. A tele-
vízió Facebook-oldalára szeptember 
8-án került ki az a videó, amely szerint 
a rendôrségi intézkedés elôl menekülô 
migránsok „az életükért futottak”, 
akikkel egyébként ott volt Arwa De-
mon, a csatorna riporternôje is. Való-
jában a bevándorlók azért menekültek 
a búzatáblába, mert megtagadták a 
magyar hatóságok által végrehajtani 
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kívánt ujjlenyomat- és személyazonos-
ság-ellenôrzést, amelyet az uniós jog 
alapján kívántak elvégezni a magyar 
szervek. A CNN arról az esetrôl is hírt 
adott, amikor szeptember közepén elô-
re megfontolt, tudatos támadás érte a 
röszkei közúti átkelônél Magyarorszá-
got és a határt védô magyar rendôr-
séget. A tudósításban azonban úgy 
állították be, mintha ártatlan mene-
külteket bántalmazott volna a magyar 
készenléti rendôrség, és ehhez olyan 
illusztrációkat közöltek, amelyek erô-
sítették ezt az állítást. Mint ismert, a 
szolgálatukat teljesítô hatóságok sor-
falát kövekkel és botokkal próbálta 
áttörni a feldühített tömeg, és a mig-
ránsok egy csoportja saját gyermekei-
ket használta „élô pajzsként”. A táma-
dás során húsz rendôr sérült meg, 
ketten súlyosan, hárman ugyan köny-
nyebben, de ôk is kórházba kerültek

A sorból a The New York Times sem 
maradt ki. A nívós amerikai lap idén 
januárban megjelent cikkében azt állí-
totta, hogy Magyarországon az egyik 
börtönôr eszméletlenre vert egy szír 
bevándorló nôt, mert az asszony visz-
szautasította a férfi szexuális közö-
sülésre irányuló közeledését. Ez a vád 
azért bizonyul hamisnak, mert hazánk-
ban nem voltak és nem is lehettek 
börtönben bevándorló nôk, kizárólag 
felnôtt férfiak voltak és vannak ide-
genrendészeti ôrizetben. Ennek értel-
mében a büntetés-végrehajtás alkal-
mazottai nem kerülhettek velük 
semmilyen kapcsolatba. A Belügy-
minisztérium kérésére és a Külügy-
minisztérium utasítására a New York-i 
magyar fôkonzulátus hivatalos úton 
kezdeményezte a lapnál a cikk valótlan 
állításának helyreigazítását. Ez azért 
is indokolt volt, mert Katrin Bennhold, 
a cikk szerzôje maga ismerte el: nem 
ellenôrizte az általa hivatkozott állítás 
igazságtartalmát.

A külföldi sajtó Magyarországgal 
kapcsolatos híradásait egy német 
agytröszt, a Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP) vizsgálta 
meg alaposabban. Az intézet Magyar-
ország-munkacsoportja megállapítot-
ta, hogy jelentôs eltérés mutatkozik a 
megjelenések által sugalltak és a való-
ság között. A tanulmányban végigvet-
ték a bírálatok alapjait legtöbbször 
jelentô témákat, majd a kritikákat 
elemezték valóságtartalmuk alapján.

Az alaptörvénnyel kapcsolatban egy 
Die Zeit-cikket idéztek, amely a fékek 
és ellensúlyok rendszerének, valamint 
az alkotmánybíróság szerepének 
gyengítését veti Magyarország szemé-
re. Ezzel szemben az értékelés meg-
állapítja, hogy a kijelentés, miszerint 
az alaptörvény aláássa a jogállamiság 
alapvetô elvét, nem tûnik fenntartha-
tónak. Ezzel együtt megjegyezték: 
sokan vannak, akik nem találnak ki-
vetnivalót a hitvallásban, ugyanakkor 
talán bölcsebb lett volna kevésbé sar-
kosan fogalmazni.

A tanulmány szerint a preambulum 
nem csökkenti a társadalom megosz-
tottságát, és a sarkalatos törvényeket 
nem az Orbán-kormány találta ki, azok 
1990 óta jelen vannak a magyar po-
litikai rendszerben. A szervezet rámu-
tatott: alapvetôen nézôpont kérdése, 
hogy a sarkalatos törvények a demok-
ratikus elvet korlátozzák-e, vagy pedig 
inkább a demokratikus stabilitást szol-
gálják Magyarországon, és arra ju-
tottak, végül is minden kormányzat 
mozgásterét egyaránt korlátozzák --- 
így a veszprémi idôközi választások 
óta pusztán csak egyszerû többséggel 
rendelkezô jelenlegi Fidesz-kormányét 
is.

A DGAP foglalkozott az igazságszol-
gáltatás függetlenségével is. Emlékez-
tettek, hogy a kritikákat kiváltó intéz-
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kedés a bírák nyugdíjkorhatárának 
megváltoztatása volt. Ugyanakkor az 
elemzés szerint ez politikailag motivált 
lépés volt, hogy az elitváltás ebben a 
szférában is megtörténhessen, és nem 
tûnik tarthatónak az az Orbán-kor-
mánnyal szemben megfogalmazott 
vád, hogy ma Magyarországon alap-
jaiban fenyegetné veszély a jogálla-
miságot.

Hazánkat több kritika érte az új 
egyéni választókerületi rendszer kia-
lakítása miatt, annak ellenére, hogy a 
korábbi rendszert a Velencei Bizottság 
is kifogásolta az egyes választóke-
rületek jelentôsen eltérô méretei mi-
att. A bírálatok elsôsorban arra irá-
nyultak, hogy a kormánypárt nem 
biztosított lehetôséget a részvételre az 
ellenzéknek a folyamatokban, a német 
tanulmány azonban leszögezte: más 
nemzetközi példák is bizonyítják, hogy 
a magyar választási rendszer „nem 
demokratikus” jelzôvel való megbélye-
gzése méltánytalan.

Sokáig volt napirenden a magyar 
médiatörvény és a médiatanács felál-
lítása is. Mint ahogyan arra a jelentés 
emlékeztetett: több beszámoló szerint 
a testületbe az erôteljes politikai túl-
súly miatt csak Fidesz-közeli értelmi-
ségiek kerültek, holott itt nagyobb 
függetlenségre lenne szükség. A szer-
vezet megállapította: ez sem új keletû 
Magyarországon, korábban az Orszá-
gos Rádió és Televízó Testület is ha-
sonló jogokat gyakorolt. –- A Klubrádió 
ügye ugyan aggodalmat keltett, de a 
tanács álláspontját meg tudta védeni a 
bíróságon –- hívták fel a figyelmet.

A DGAP elemzése ugyancsak megál-
lította, hogy Magyarországon továbbra 
is sajtószabadság uralkodik. Mint is-
mert, a Velencei Bizottság 103. ple-
náris ülésén kiadott harmincoldalas 
szakértôi véleménye elismerte a ma-
gyar médiaszabályozás fejlôdését, 
emellett pedig megfogalmazott továb-
bi, leginkább a jogszabályok hatéko-
nyabb alkalmazhatóságát szorgalmazó 
ajánlásokat. A holland Ben Vermeulen, 
az alapjogokért felelôs albizottság el-
nöke pedig külön kiemelte, hogy a vé-
lemény egyes pontjain elegáns komp-
romisszum született.

Egy másik gyakran hangoztatott vád 
hazánkkal szemben az országban ural-
kodó antiszemitizmus. Az intézet je-
lentése ugyanakkor hangsúlyozta: az 
Orbán-kormány átültette az Európai 
Tanács rasszizmus és idegengyûlölet 
elleni kerethatározatában foglaltakat, 
és a zsidó élet reneszánszát éli ma 
Magyarországon. A szakértôk szerint 
egyetlen magyar kormány sem tett 
annyit a holokauszt történetének meg-
ismerése és az antiszemitizmus vissza-
szorítása érdekében, mint a polgári 
kabinetek.

A társadalmi problémák közül elsô-
sorban a hajléktalanság és a cigányság 
helyzete került össztûz alá. Mint is-
mert, a kabinet korábban módosította 
a szabálysértési törvényt, aminek ér-
telmében büntethetik a közterületen 
való életvitelszerû tartózkodást. A né-
met intézet jelentésében rámutatott: 
Magyarországon az utóbbi idôben a 
hajléktalanszállók kapacitása 8 ezerrôl 
11 ezerre nôtt, és sokkal kevesebben 
fagytak meg az utcákon, mint koráb-
ban bármikor. A jogszabályi szigorítá-
sok kapcsán pedig azt írták, városképi, 
mûemlékvédelmi, humanitárius okok 
is igazolják a kormány döntését.

A cigány kisebbség helyzete kapcsán 
a DGAP arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Fidesz már 2004-ben delegált 
roma képviselônôt az Európai Par-
lamentbe, és a magyar soros elnök-
ség irányította rá a figyelmet az 
Európában élô 10-12 millió roma 
helyzetére. Magyarországon a romák 

Kelet-nyugati apartheid fal
„A balti-tengeri Szczecintôl az adriai 

Triesztig egy vasfüggöny ereszkedett le 
a kontinensre, hogy kettészelje azt. Mö-
götte fekszenek Közép- és Kelet-Európa 
ôsi államainak fôvárosai. Varsó, Berlin, 
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bu-
karest és Szófia; mindezen hírneves 
városok és a körülöttük élô emberek ott 
vannak, amit a szovjet szférának kell 
neveznem, és mindegyikük valamilyen 
formában nem csak a szovjet befolyás-
nak van alárendelve, de igen nagymér-
tékben és egyes esetekben egyre inkább, 
a moszkvai irányításnak”, mondta Wins-
ton Churchill 1946. március 5-én, a 
Missouri állambeli Fulton városának 
Westminster Fôiskoláján tartott beszé-
dében. Ah, milyen megható! Csak éppen 
nem ôszinte. 

Mert így kellett volna beszélnie: „Pa-
pírfecnit dugtam Sztálin orra alá. Azt 
javasoltam, hogy a szovjeteknek legyen 
90 százalékos befolyása Romániában, 75 
százalék Bulgáriában és 50 százalék Ma-
gyarországon és Jugoszláviában. Sztálin 
mindegyiket jóváhagyóan beikszelte és 
visszaadta. De utána beszélgettünk 
egyet vele és Roosevelttel, és a vége az 
lett, hogy a szovjetek magyarországi és 
bulgáriai befolyását 80 százalékra mó-
dosítottuk.”

Késôbb Churchill saját maga alkusz-
fecnijét „hitvány dokumentumnak” 
(„naughty document”) nevezte (Eugene 
L. Rasor: Winston S. Churchill, 1874–
1965: A Comprehensive Historiography 
and Annotated Bibliography. London, 
Greenwood Press, 2000, p. 269). 

Hogy azután a Nyugat e két fárosza 
emberi gyengeségének és egy nyakig 
vérben fürdô diktátor-szörnyeteggel 
szemben mímelt naivitásának köszönhe-
tôen a nyolcvanból hány százalék lett, a 
választ az Andrássy úton lévô Terror 
Háza Múzeum szolgáltatja, ahová a ki-
halt SZDSZ nevû párt nem egy volt po-
litikusa családlátogatásra térhetne be.

E vasfüggöny –-- beleértve a berlini fa-
lat –-- addig állt, ameddig a második vi-
lágháború utáni egyetlen, a diktátorok 
természetét tökéletesen ismerô és az el-
lenük vívott harcot komolyan vevô ame-
rikai elnöknek, Ronald Reagannek kö-
szönhetôen az le nem omlott a szovjet 
tömb országaiban. 

Hogy a vasfüggöny rossz oldalán re-
kedtekben felébredjen a reménysugár: 
most már minden úgy lesz, mint a la-
kosságot a szabadtéri börtönben tartó, 
elaknásított kerítészóna másik, szabad 
oldalán. Csakhogy ez nem így lett. 
Egyrészt azért nem, mert a Nyugaton 
élô, a hidegháború nyertesének magát 
joggal látó elit gondolkodása egy 
pillanat alatt megfordult azután, hogy 
George W. Bush amerikai elnök 1990. 
szeptember 11-én (9/11 !) elmondta a 
globális kormányzásról mondott be-
szédét az „új világrendrôl”. 

Az eredmény bemutatásához még az 
adatokat tisztességesen tálaló közgaz-
dászokra sincs szükség. Csak arra, 
hogy összemérjük, mennyivel éltünk 
rosszabbul az osztrákoknál 1990 elején 
és ma. És hogy akkor mekkora volt a 
magyar vállalatok, pénzintézetek és 
vagyontárgyak magyar tulajdonrésze 
a földkerekség legundorítóbb rend-
szere, a kommunizmus („szocializmus”) 
ellenére, és mekkora ma, annak ösz-
szevetéséhez sem kell közgazdász-
magyarázat.Mindez megtörténhetett 
az egykori kommunistákból egy bucs-
kázás után neoliberálissá elôlépett 
hazai „elit” hazaáruló és velejéig rot-
hadt privatizációs kurzusa nyomán, 
olyan káderekkel, mint a szélsebesen 
privatizáló Állami Vagyonügynökség 
élére az elsô szabadon választott kor-
mány által egyenesen a KISZ KB-ból 
odaültetett Csepi Lajos, aki késôbb a 
Fotex, majd az Index.hu Rt. vezérigaz-

gatója lett, miközben az ABN-AMRO 
befektetési bankja ügyvezetôjeként és 
az OTP Lakástakarék-pénztár elnök-
vezérigazgatójaként trónolt. 

Azután felvettek bennünket az Euró-
pai Unióba. A Roosevelt és Churchill ál-
tal a szovjetek prédájának odalökött tíz 
közép- és kelet-európai országot még 
2014-ben is, tíz évvel csatlakozásunk 
után is az „új tagállamoknak” nevezték a 
Németország irányítása nyomán szeren-
csére már a halála felé masírozó unió-
ban. Amely nem vette észre, hogy tíz 
idôzített bombát olvaszt magába, termé-
szetesen piacaival egyetemben. Olyan 
országokat, amelyek mentalitása éppen 
a szovjet leigázás hosszú évtizedei ered-
ményeként homlokegyenest eltér Nyu-
gat-Európa azon országaiétól, amelyek-
nek Orbántól Kaczynskiig, vagy a nem 
politikailag korrekten nyávogó macská-
kig mindenrôl azonnal Hitler jut eszük-
be. Beleértve azt a Magyarországot, 
amelynek hétszázezer polgárát hurcol-
ták el a kommunista tömeggyilkosok a 
Szovjetunióba, és akik közül csak igen 
kevesen tértek haza.

Ezeket az országokat –-- de ideje már 
kimondani! –-- csatlakozásuktól kezdve 
a nyugatiak mélységesen lenézik. Büdös 
lábú tahóknak tekintik ôket és lakóikat. 

Olyan országoknak, amelyek polgárai 
ellen ma Nyugat-Európában retorzió 
nélkül mindenfajta negatív diszkrimi-
náció, utálat és médiabeli gyûlöletkel-
tés megengedett. Amely diszkriminá-
ciónak, hacsak töredéke is másfajta 
etnikum ellen irányul, börtön vagy gi-
gantikus pénzbüntetés a kimenetele.

Ez a magát agyonverô, a valósággal 
szembenézni nem merô és nem hajlan-
dó Európa –-- Németország ôrültje, a 
gyermektelen Merkel Mutti vezetésé-
vel –-- migránskatasztrófája vergôdésé-
ben Magyarországot meri figyelmez-
tetni, hogy legyen hálás neki, amiért 
1956-ban magyar menekülteket fogadott 
be. Ne inkább a halálosan megalkuvó, 
gyáva Nyugat legyen hálás az 1956-ban
szinte puszta kézzel a Roosevelt és 
Churchill bûnrészességével Sztálinnak/
Rákosinak odadobott Magyarországot 
megszálló szovjet tankoknak és helyi 
ávósainak nekimenô pesti srácoknak? 

Akiken a Nyugat nem mert és nem 
akart katonailag segíteni, vagy lega-
lább politikailag úgy, hogy megfenye-
gette volna Hruscsov pártfôtitkárt: ha 
le meri verni a magyar nép szabadság-
harcát, a NATO-val találja magát 
szemben e vodkázós, va-banque-ra ját-
szó bohóc. Hogy mi legyünk ezeknek 
hálásak? Vagy az 1956 júniusában Poz-
nanban a kommunista hatalom ellen 
felkelôk, majd az 1980-ban Walesa 
vezetésével megalakított Szolidaritás 
szakszervezet Lengyelországa ese-
dezzen bocsánatért Brüsszelnek, mert 
nem a pórázon tartott német média és 
a történelmi teher örök szolgájává 
görbített hátú német politikai osztály 
kényére-kedvére mazurkázik, hanem 
a hagyomány szerint? 

Az eredeti vasfüggöny mentén a 
Nyugat erôfeszítése eredményeként 
megszilárdult mentális apartheid fal 
másik oldalán, Brüsszelben, a szétro-
hadástól, szétzuhanástól megrettent 
uniós vezetés és a „magországok”, az 
egykori gyarmattartó gyilkosok utódai 
most már nyíltan akarnak visszaszo-
rulni önmagukba, öten-hatan abszurd 
„mini-Schengent” és egyéb ôrült pro-
jekteket létrehozva, miután arabtava-
szozásuk, líbiai bombázásuk és közel-
keleti politikájuk nyomán elözönlik 
ôket a miattuk otthonukból kiûzött 
migránsok.
Tegyék! A jövô Napja azonban az 

Európát kettévágó apartheid fal 
innen fekvô oldalára fog sütni.

Lovas István  (Magyar Hírlap)

iskolázottsági mutatói folyamatosan 
javulnak, és a kritikák ellenére a 
magyar kormány elkötelezett a romák 
felzárkóztatása mellett – írták.

A kormány tevékenységét magyar 
részrôl is érte kritika, például Závada 
Pál a pozsonyi Pravdában fejtette ki 
finoman szólva negatív véleményét. 
Az író úgy fogalmazott: a kabinet meg-
veti a gyengéket és pusztulásra ítéli 
azokat, akik a társadalom peremén él-
nek. Arra ugyanakkor nem tért ki, 
hogy 2010-hez képest 2016-ban 38 szá-
zalékkal több jut családtámogatásra, 
ami mintegy 1000 milliárd forintnyi 
többletet jelent. Ettôl az évtôl a két-
gyermekesek családi adókedvezménye 
havi 20 ezerrôl 25 ezer, míg 2019-re 
már 40 ezer forintra nô, és a tavaly 
elfogadott családi csôdvédelemrôl szó-
ló törvény értelmében 100 ezer bajba 
jutott család juthat ki az adósságcsap-
dából. Mostanra 144 ezer gyerek kap a 
nyári szünet idején naponta legalább 
egyszer ételt a települési önkormány-
zatokon keresztül, és eddig több mint 
600 ezer ember jutott üdülési, pihenési 
lehetôséghez az Erzsébet-programnak 
köszönhetôen. Ezzel együtt 2016 végé-
ig mintegy két és fél milliárd forintból 
kétezerrel bôvül az óvodai férôhelyek 
száma. A kormány közmunkaprog-
ramot indított, megerôsítette a hajlék-
talanokat ellátó utcai szociális szolgá-
latokat, és tavaly már 30 ezernél több 
megváltozott munkaképességû ember 
számára tudott megfelelô munkát 
adni.
Závada Pál véleménycikkében arra 

is kitért, hogy a kabinet nyomorba 
taszítja az egészségügyi intézménye-
ket. Az írásban arról szintén nem esett 
szó, hogy 2015 tavaszán 60 milliárd 
forint jutott a kórházi adósságok kon-
szolidációjára, valamint uniós forrá-
sokból az elkövetkezô 4-5 évben 250-
300 milliárd forintot lehet elérni.

Az író azt is felrója, hogy a kormány 
szerint „nem kell törekedni az együtt-
mûködésre, hanem a konfrontációra, 
és barátságtalan atmoszférát kell ma-
gunk körül terjeszteni”. Ezzel szemben 
a viszonyunk Szlovákiával, vagy éppen 
Szerbiával soha nem volt ilyen baráti 
és konstruktív, mint mostanában. A 
V4-ek szoros szövetsége európai szin-
ten is politikai tényezôvé tette a közép-
európai államokat.

Nemcsak Závada Pál bírálta élesen 
hazáját a híres magyar közéleti szemé-
lyiségek közül. Fischer Iván karmes-
ter tavaly év végén a Frankfurter All-
gemeine Zeitung hasábjain a 
magyarok „legszörnyûbb gaztetteirôl” 
értekezett. Szerinte Magyarországon 
újra érzékelhetô az antiszemitizmus, 
de azért az „nem olyan szörnyû”. --– 
Sokkal veszélyesebb és konkrétabb a 
rasszizmus, ami a romák esetében 
nyilvánul meg –- tette hozzá a 2014-ben 
több mint egymilliárd forint állami 
támogatáshoz jutott Budapesti Feszti-
válzenekar karnagya. Nem mulasztot-
ta el, hogy beszéljen a migránshely-
zetrôl is: mint mondta, a menekültek 
számára zenekarával együtt segítséget 
nyújtott –-- például élelmiszer- és ta-
karóosztást szervezett –--, amikor 
„Orbán lezárta a határt”. Fischer Iván 
egyébként korábban már támadta a 
kormányt külföldön: a karnagy két 
nappal Hillary Clinton budapesti 
látogatását megelôzôen a Clinton csa-
lád bizalmas tanácsadóján, Vernon 
Jordan ügyvéden keresztül juttatta el 
levelét az akkori külügyminiszternek 
2011-ben. Ebben azt írta, az Orbán-
kormány éppen lebontja a demokráciát 
Magyarországon, és az emberi jogo-
kat, illetve a szólásszabadságot is fi-
gyelmen kívül hagyó „zord rendszert 
épít”.

(Sz. L.)  (Magyar Idôk)



Egy évszázad példamutató tanújaként 
búcsúztatták a kolozsvári Farkas utcai 
templomban az élete századik évében 
meghalt Tôkés István református lel-
készt, egyházi írót, teológiai profesz-
szort, az Erdélyi Református Egyház-
kerület egykori püspökhelyettesét, 
Tôkés László édesapját.
Orbán Viktor miniszterelnök bú-

csúbeszédében egy nemzedék utolsó 
képviselôjeként említette a profesz-
szort, „akinek élete ott kezdôdött el, 
ahol a történelmi Magyarország véget 
ért”. Mint felidézte, az a sors jutott 
nekik osztályrészül, hogy a részeire 
hullott nemzet számára megôrizzék az 
egészet, az összetartozást. „Nekik kel-
lett továbbadni a magyarság megma-
radásának az evangéliumát a család-
ban, az iskolában, a templomban és a 
közéletben” --- fogalmazott Orbán 
Viktor.

A miniszterelnök szerint Tôkés Ist-
ván „a szellem és a lélek fegyverével” 
harcolt a népéért és az igazságért, és 
hitte, hogy az igazság szabaddá tesz. 
Hozzátette, ez a meggyôzôdés tette ôt 
szabad emberré a háborúban, a dikta-
túrában és a demokráciában egyaránt. 
Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy úgy 
élt és alkotott, hogy a hely, amelyhez 
küldetése köti, nem feledtette vele az 
egész világ iránt érzett felelôsséget. 
Úgy vélte, az ilyen élet a választottak 

kiváltsága.
„Azok nevében búcsúzom most tôle, 

akik hálával és köszönettel tartozunk 
életéért, hitéért, hûségéért, bátorságá-
ért, tanításáért és tudományáért. Azok 
nevében, akiknek az a felelôssége, 
hogy ne merüljön feledésbe, ne tûnjön 
el értelmetlenül az, amit ô adott ne-
künk, magyaroknak... Szolgáljon ta-
nulságul egész életútja mindazoknak, 
akik a közéletben --- ahogyan ô fo-
galmazott egyik utolsó levelében --- 
védeni hivatottak, ami védhetô. Véde-
ni, ami védhetô, és építeni, ami 
építhetô” --- fogalmazott a miniszter-
elnök.

Orbán Viktor hozzátette, lehet és kell 
is építkezni abból a szellembôl, ame-
lyet a Házsongárdi temetôben nyugvó 
magyarok hagytak hátra. Azt is meg-
említette: a koporsó, amelyet ilyen 
sokan állnak körül, nem a reményte-
lenséget sugározza, hanem a reményt, 
a hit erejét, az élet erejét.
„Ha mindannyian követnénk ôt, 

meg-maradásunk biztosítva lenne”
Az évszázad tanújaként emlékezett 

Tôkés Istvánra Kató Béla erdélyi 
református püspök is, aki a professzor 
harcos szellemét emelte ki. Mint fel-
idézte, Tôkés István számára a keresz-
tény alázat nem a meghunyászkodást, 
nem a beletörôdést, hanem a kiállást 
jelentette. „Ha mindnyájan követnénk 
ôt gyermekvállalásban, bátorságban 
és az igazságért való kiállásban, akkor 
megmaradásunk biztosítva lenne az 
idôk végezetéig” --- jelentette ki a 
püspök. Arra utalt, hogy Tôkés István 
koporsóját nyolc gyermeke és huszon-
hét unokája állta körül.

Tôkés István gyászszertartásán közel 
ezren vettek részt a kolozsvári Farkas 

utcai templomban, ahonnan a halottat 
a Házsongárdi temetôbe kísérték.

* * *
Japán tavaly mindössze 27 menedék-

kérôt fogadott be, elutasította a kérel-
mek 99 százalékát, a jogvédôk emiatt 
felszólították a tokiói kormányt, hogy 
legyen befogadóbb a menekültekkel 
szemben.

A szigetországban 2015-ben 7586 me-
nedékkérelmet nyújtottak be, ilyen 
magas számú kérelemre korábban 
nem volt példa --- közölte az igazság-
ügyi minisztérium. A feltûnô azonban 
az elutasítás nagy aránya --- jegyezte 
meg az AFP hírügynökség.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy 
így is nagy arányban nôtt a befogadot-
tak aránya az elôzô évekhez képest, 
mert 2013-ban hat, 2014-ben pedig 11 
menedékkérelmet bíráltak el pozití-
van.

Azok között, akiknek tavaly menedék-
státust adott Japán, hat afgán, és há-
rom-három szíriai, etióp és Srí Lanka-i 
van az AFP tudósítása szerint, amely a 
többi befogadott állampolgárságáról 
nem szól. Japán mindig vonakodott 
attól, hogy menekülteket fogadjon be 
homogén társadalmába. A japán me-
nekültügyi szervezet szerint az ország-
nak sokkal több menekültet kellene 
befogadnia.

Az ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága 
(UNHCR) összehasonlításképpen 
megjegyezte, hogy míg Törökország-
ban 1,8 millió menekült státusú ember 
él, Japánban mindössze 2419.

* * *
Visszafoglalták a szíriai kormányerôk 

a nyugat-szíriai Latakia tartományban 
fekvô Rabíja városát, amely a felkelôk 
kezén lévô utolsó jelentôsebb település 
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„Sham” 
demokrácia

A magyar származású amerikai üz-
letember Soros György a pénzü-
gyekhez nagyon értô milliárdos. A 
Forbes 2014-es összefoglalója szerint 
a világ dollár milliárdosok listáján 23 
milliárd dollár vagyonával a 27. helyet 
foglalja el. Soros egy igen befolyásos 
ember, aki már 85 éves, de dolgozik, 
elôadásokat tart, könyveket ír, oktat, 
kioktat és jósol. Legújabban az Euró-
pai Unió összeomlásáról beszélt a Da-
vos konferencián és egy német gazda-
sági lapnak adott interjúban.

Sorosnak magyar és amerikai állam-
polgársága van, és ezért is csalódást 

okoz, hogy a magyar és amerikai tör-
ténelmet nem ugyanazzal a mércével 
méri. Soros azzal vádolja az Orbán 
kormányt, hogy ugyanazt a „sham” 
demokráciát akarja ismét helyreállí-
tani mint ami Horthy tengernagy ide-
jében a huszas és harmincas években 
érvényesült. A „sham” angol szónak 
többféle magyar fordítása van mint 
hamis, nem valódi, ál-, csaló, ámító, 
színlelt és tettet. Egy rezsim vagy egy 
kormányzat elbírálásában figyelembe 
kell venni a helyzetet és a közállapoto-
kat, azt, hogy más fejlettebb országban 
milyen törvények és szokások voltak. 
Nagyon fontos tényezô, hogy hogyan 
bánnak a kisebbségi csoportokkal. 
Errôl az amerikai-zsidó történész 
Randolph A Braham „A népirtás 
politikája” címû könyvében így ír:

„Ameddig ez az arisztokrata elit 
hatalmon volt a magyar zsidóság lét-
fontosságú érdekei viszonylag sértet-
lenek voltak még a háború alatt is. A 
magyar rezsim nem csak lengyel, 
szlovák és más területekrôl jött mig-
ránsoknak adott menedéket, hanem 
állhatatósan ellenállt az egyre növekvô 
német nyomásnak ami a zsidó kérdés 
Végsô Megoldását akarta létrehozni. 
Amíg a zsidókat a náci ellenôrzött 
Európában szisztematikusan megsem-
misítették Magyarország megvédte a 
825 ezer zsidóját addig amíg az 1944. 
március 19-i német megszállás követ-
keztében gyakorlatilag elvesztette 
függetlenségét.”

Nagy a valószínûsége annak, hogy ha 
gróf Teleki Pál öngyilkossága után 
1941-ben a Kormányzó lemond és 
külföldre megy mint ahogy Benes 

csehszlovák elnök is tette, a jobboldali 
pártok átveszik a hatalmat és ezzel a 
magyar zsidóság deportálása megin-
dúl. Ebben az esetben feltehetô, hogy 
Soros György is Lengyelországban 
fejezi be fiatal életét. Amíg ma a 
„haladók” azért gyalázzák Horthyt 
mert ott maradt, ha lemondott volna 
akkor ma azért kritizálnák mert 
elment, cserben hagyta az országot és 
a zsidókat.

De nézzük meg a „valódi” azaz nem 
„ál-” amerikai demokráciát. A huszas 
években a Ku Klux Klan terror szer-
vezet tagsága elérte a csúcspontját. Az 
unió déli államaiban a faji megkülöm-
böztetés de jure (törvénybe iktatott) 
volt, mig az északi államokban de fac-
to (tényleges) volt. Wodrow Wilson 
elnök 1913-ban bevezette a faji alapú 
megkülömböztetést (szegregáció) a 
katonaságnál és az állami hivatalokban 
is. Ha valaki állami állásra pályázott a 
beadványhoz egy fényképet kellett 
csatolni, hogy ezzel a négereket már 
eleve kiszûrjék a folyamatból. 

Befejezésül, mint a világ egyik leg-
gazdagabb emberét Soros urat talán 
érdekli az az Oxfam jelentés (ezév 
január 19) ami szerint a világ leggaz-
dagabb 62 emberének vagyona annyi 
mint a Föld lakosságának 50%-é azaz 
3.6 milliárd emberé. A vagyon egyen-
lôtlenség növekvô tendenciájára fi-
gyelmeztetett Nobel díjas amerikai 
zsidó közgazdász Joseph Stiglitz és 
francia közgazdász Thomas Piketty.

Soros úr, vannak akik szerint a de-
mokráciát nem Orbán Viktortól kell 
félteni, hanem a dúsgazdag 62-tôl.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397
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volt a Földközi-tenger partvidékén lé-
vô térségben –-- számolt be a szíriai 
állami televízió és az Emberi Jogok 
Szíriai Megfigyelôközpontja (OSDH) 
nevû emigráns csoport. 

Az OSDH közölte, az ostromot rész-
ben orosz katonák irányították és 
orosz légicsapások támogatták. A Szí-
riában kiterjedt információs hálózattal 
rendelkezô szervezet úgy vélte, a vá-
ros elfoglalása lehetôvé teszi a szíriai 
kormányerôknek, hogy észak felé egé-
szen a török határig nyomuljanak.

Rabíját 2012-ben foglalták el a felke-
lôk, és a szíriai türkmének és az al-
Kaida nemzetközi terrorszervezettel 
szövetséges an-Nuszra Front nevû 
szervezet ellenôrzése alatt állt.

Néhány nappal korábban a Bassár
el-Aszad szíriai elnökhöz hû erôk be-
vették az ugyancsak Latakia tarto-
mányban fekvô Szalma városát, ami a 
szíriai hadsereg egyik legfontosabb 
katonai eredményének számít, amióta 
a Damaszkusszal szövetséges Oroszor-
szág tavaly szeptemberben megindí-
totta légicsapásait.
Rami Abder-Rahman, az OSDH 

igazgatója azt mondta, Rabíja a felke-
lôk második legfontosabb bástyája 
Szalma után.

Az orosz légicsapásokat fôként Szíria 
nyugati részére összpontosítják. A cél 
a felkelôk visszaszorítása az Aszadot is 
tagjai között tudó síita alavita kisebb-
ség fellegvárának számító partvidéki 
területekrôl. Moszkva közlése szerint 
az orosz légicsapások az Iszlám Állam 
(IÁ) nevû terrorszervezetet célozzák.

A szíriai kormányerôk az utóbbi hó-
napokban Latakia, Aleppó és Deraa 
tartományokban jelentôs katonai sike-
reket értek el, míg a felkelôk például 
Hama tartományban foglaltak el terü-
leteket.

A 2011. március 15-én békés tünte-
tésekkel kezdôdött, majd a véres meg-
torlások hatására polgárháborúba tor-
kolló szíriai konfliktus halálos áldo-
zatainak száma mára meghaladja a 
250 ezret, és milliók kényszerültek el-
hagyni otthonaikat.

* * *
Bíróságon sem sikerült elérnie az 

1989-es román forradalom újbóli ki-
vizsgálását a forradalmárokat tömörí-
tô bukaresti December 21-e Egyesü-
letnek, miután a katonai ügyészség 
tavaly októberben megszüntette az új-
ranyitással összefüggô nyomozást, a 
legfelsô bíróság elutasította a dosszié 
lezárása ellen emelt óvást.

A román legfelsô bíróság azért utasí-
totta el az egyesület fellebbezését, 
mert nem találta perképesnek. A for-
radalom dossziéjának újranyitását el-
utasító ügyészségi döntés ellen azon-
ban 150 forradalmár is fellebbezett, 
ezeket az óvásokat még nem bírálta el 
a legfelsô bíróság.

* * *
Ha a német határon keresztül Lux-

emburgba érkezünk, akár 300 méter-
rel késôbb már Franciaországban is 
lehetünk –-- mindezt okirat-ellenôrzés, 
illetve a határátlépés formaságai nél-
kül. A német–francia–luxemburgi 
hármas határhoz közel található 

Schengen városa, ahol 1985-ben a bel-
sô határellenôrzés nélküli térség 
gondolata megszületett. Napjainkban 
az Európai Unió egyik legnagyobb 
vívmánya haldoklik, vele együtt pedig 
az európai egységfolyamat is véget 
érhet.

A schengeni térség elôzménye Bel-
gium, Luxemburg, Hollandia, Franci-
aország és a Német Szövetségi Köz-
társaság együttmûködésébôl született 
meg. Ezek az országok egyetértettek 
abban, hogy közös határaikon fokoza-
tosan megszüntetik a határellenôrzést. 
Olyan célok elérését tûzték ki maguk 
elé, mint a határátlépés gyorsítása, a 
vámellenôrzés megszüntetése, illetve 
összehangolt beutazási feltételek kia-
lakítása. Az ötlet nem volt teljesen új 
keletû, hiszen korábban az északi 
országok, illetve a Benelux államok is 
rendelkeztek saját útlevélunióval, 
amely már lehetôvé tette közöttük a 
személyek szabad áramlását. A schen-
geni projekt hamar nagy népszerûség-
re tett szert, a kilencvenes években a 
különutas Egyesült Királyság és Íror-
szág kivételével valamennyi uniós ál-
lam jelezte csatlakozási szándékát. 
Fontos hangsúlyozni, hogy Schengen 
eredetileg nem uniós projekt volt, 
csak az 1997-es amszterdami szerzôdés 
tette az uniós joganyag részévé, így az 
újonnan csatlakozni kívánó országok 
számára a schengeni rendszer átvétele 
kötelezô lett. Ami a régi, kimaradó EU-
tagokat illeti, a schengeni vívmányok 
rájuk nézve nem lettek kötelezôk, te-
hát sem Írország, sem pedig az Egye-

sült Királyság nem vált a térség részé-
vé. Az amúgy is összetett képet 
árnyalja, hogy ma léteznek schengeni 
tagnak minôsülô nem EU-országok 
(Norvégia, Svájc, Izland, Liechten-
stein), illetve még nem Schengen-tag 
uniós országok (Románia, Bulgária, 
Ciprus, Horvátország). Utóbbinak 
egyszerû az oka: vannak követelmé-
nyek, amelyeket minden Schengen-
tagnak teljesítenie kell, ilyen például a 
biztonság magas szintjének fenntartá-
sa, a szárazföldi, tengeri és légi hatá-
rok ellenôrzése, illetve bizonyos ren-
dôrségi együttmûködésre vonatkozó 
szabályok. Románia és Bulgária eseté-
ben visszatérô probléma, hogy nem 
lennének képesek a többi állam nevé-
ben felelôsséget vállalni a külsô hatá-
rok megfelelô ellenôrzéséért, így a 
mai napig nem tagjai a schengeni 
térségnek.

A sokféleség az Európai Unió Achil-
les-sarka, Brüsszel szerint a bolgárok 
és a románok képtelenek a kritériumok 
teljesítésére, pedig a tömeges beván-
dorlás bizonyította, hogy Görögország 
sem tud megfelelni a schengeni köve-
telményeknek. Kritikusok szerint a 
külsô határok védelme egyszerûbbé 
válna, ha Görögországot kizárnák a 
schengeni térségbôl, hiszen amúgy 
sincs szárazföldi határa a térség többi 
államával. Az eurózóna válságakor 
már láthattuk, hogy Brüsszel nem kí-
ván megszabadulni Athéntól, a schen-
geni térség teljes reformjához pedig 
az uniós alapszerzôdések módosítására 
lenne szükség, ami a jelenlegi megosz-
tott Európában képtelenségnek tûnik. 
Amennyiben Donald Tusk jóslata 
beigazolódik, és Schengen elbukik, eu-
rópaiak millióinak változik meg az 
élete. 2015-ben az ingázók, azaz más 
tagállamokban munkát vállalók mint-
egy kétmillióan voltak.

Luxemburg állam lakosságának húsz 
százaléka dolgozik másik országokban. 
Amikor a Dániát és Svédországot ösz-
szekötô Öresund hídon visszaállították 
az okirat-ellenôrzést, az az ingázóknak 
többórás késést okozott. Viccesen azt 
is mondhatnánk, hogy a schengeni tér-
ség úgy végzôdhet, ahogy kezdôdött: 
hatalmas dugókkal. Hosszú távon 
azonban az Európai Unió végét jelent-
heti, ha a megálmodott „biztonságos 
térség” belebukik a bevándorlásba. 
Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke szerint a közös valuta 
értelmét veszíti, ha nem lehet könnyen 
átkelni a határokon. Magától értetôdik 
a kérdés, hogy Schengen és az euró 
nélkül lenne-e létjogosultsága az Euró-

pai Uniónak.
* * *

Az orosz elnök szerint a szovjet ál-
lamot megalapító Vlagyimir Iljics 
Lenin eszméi vezettek a birodalom 
összeomlásához –-- tájékoztatott az 
Interfax orosz hírügynökség.
Vlagyimir Putyin a Kurcsatov 

Atomkutató Intézet vezetôjének sza-
vaira reagálva fejtette ki véleményét 
a tudománnyal és oktatással foglalkozó 
elnöki tanács ülésén. Mihail Koval-
csuk méltatta Leninnek azt a képessé-
gét, hogy emberek millióinak gondol-
kodását tudta befolyásolni. Mint 
mondta, ilyen jól szervezettnek kellene 
lennie a tudománynak is.

„Lenin atombombát helyezett el az 
Oroszországnak nevezett épület alá, és 
ez a bomba aztán felrobbant” –-- vágott 
vissza bosszúsan Putyin, aki szerint 
nem volt szükség a néhai szovjet veze-
tô által meghirdetett világforradalomra 
sem.

Lenin az orosz óriásbirodalomban az 
1917-es októberi forradalommal ala-
pozta meg a kommunista uralmat. Pu-
tyin már 2005-ben a 20. század legna-
gyobb geopolitikai katasztrófájának 
nevezte ennek a birodalomnak az ösz-
szeomlását.
Dmitrij Peszkov elnöki szóvivô ké-

sôbb közölte, hogy a Leninrôl mondot-
tak az államfô magánvéleményének 
minôsülnek. Mint mondta, nincsenek 
arra vonatkozó tervek, hogy eltávo-
lítsák Lenin holttestét a Vörös téri 
mauzóleumból.

A Szovjetunió és a kommunista re-
zsim összeomlása után 25 évvel to-
vábbra is nagy tiszteletnek örvend az 
éppen 92 éve –-- 1924. január 21-én --– 
elhunyt Lenin Oroszországban, ahol 
több ezer utca és emlékmû ôrzi emlé-
két.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-tôl érettségi vizsgáig

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School (Melway 90 C/5)

Corner of Princess Hwy & James St.

Szombat de. 9-tôl 12.20-ig.
Beiratkozás és információ az internetrôl:

www.vsl.vic.edu.au/enrolment

Az iskolaév február 6-án kezdödik.
Részletes információt ad az esti órákban

Bartha Gyöngyi 0409 857-819 vagy
Körlaki Ági 9570-1638

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 



Választások Amerikában
1982
Az amerikai politika alapja mindig 

is gazdasági jellegû volt. Jó, ha ráfi-
gyelünk: Amerikában (ami alatt e 
cikkben az Egyesült Államokat ért-
jük), sohasem volt a politikai pártok-
nak olyan széles sávja, mint Európa 
országaiban. A politika két párt vágá-
nyain halad, ha változást akar, átszáll 
a másikra. Európában a politika az 
egyik polgárt valóban jobbra, a mási-
kat valóban balra kényszeríti.

Amerikában nincs ilyen jobb és bal. 
Úgy is teszik magukat odaát, mintha 
fogalmuk sem volna arról a veszély-
rôl, amit a marxista baloldal jelent 
Európa nemzetei számára. Mi euró-
paiak látjuk, vagy szeretnénk úgy 
látni, mintha a Köztársasági Párt 
valamiféle jobboldal lenne, a marxis-
tákat következetesen támogató, tehát 
nyilvánvalóan baloldali Demokrata 
Párttal szemben. Az ilyen sablonosság 
sok bajnak és sok csalódásnak is for-
rása. A magyar emigráció köreiben 
szinte dogma lett a Republikánus 
Pártot jobboldalinak tekinteni.

A képviselôház egészét és a szená-
tus egyharmadát választja Amerika 
népe a kétévenként megismétlôdô 
választásokon. Ez folyt le most, Rea-
gan elnökségének félidejében. Az 
amerikai politikai mûködésben ezek a 
félidôs választások nem olyan jelentô-
ségûek, mint azok, amelyek egybees-
nek az elnök közvetett szavazás útján 
történô megválasztásával, de kihatá-
ssal vannak az elnök és környezete 
lehetôségeire: megerôsíthetik, vagy 
gyengíthetik a két év során gyakorolt 
irányzatot.

Két évvel ezelôtt, amikor a Demok-
raták 33 széket veszítettek a Kong-
resszusban, és Reagan elnök elsöprô 
gyôzelmet aratott, megjelent a színen 
egy fiatal és erôteljes politikai cso-
port, amelyet politikai körökben ult-
ra-konzervatív, vagy éppen ultra-
jobboldali csoportnak neveznek. Ez 
az irányzat nem kis aggodalmat és 
riadalmat keltett liberális baloldali 
körökben. 

Már-már egy újabb McCarthyzmus-
tól tartottak. (McCarthy U. S. szená-
tor az 50-es években sikeresen felfed-
te a Külügyi Hivatal titkos szovjet-
barát ügynökeit.) Pedig alapjában 
véve ez az irányzat nem is áll elô 
túlzó követelésekkel. Legalábbis nem 
a mi véleményünk szerint.

Reagan elnök abban összegezte ál-
lamfôi becsvágyát, hogy: „Ameriká-
nak vissza kell szereznie régi nagysá-
gát és tekintélyét!” Tett is arra 
célzást nem egyszer, mit ért ezen a 
kijelentésen. Az amerikai liberális 
kormányzatok és a nagyvállalatok po-
litikája és tevékenysége vezetett a 
mai állapothoz, hogy a Szovjetunióval, 
mint egyenlô féllel kell számolni.

Amikor Reagan elnök hivatalba lé-
pett, így határoztuk meg, mit olva-
sunk ki az elnök ígéreteibôl: „Össze-
gezve Reagan ígéreteit, amit szóval 
kifejezett vagy cselekedeteivel mutat 
fel, azt kellene mondanunk, hogy 
végre elôttünk áll a változások embe-
re. Mert változás nélkül a világ sorsa, 
Európa sorsa és legfôképpen Ma-
gyarország sorsa reménytelen. Mi 
magyarok könnyen meghatározzuk, 
mi az, aminek változni kell, hogy sor-
sunk jobbra forduljon. Magyarország-
nak meg kell szabadulni a szovjet 
igától és a szláv kurzus folytatásától. 
Azt is érezzük, hogy mindez lehetet-
len addig, amíg Amerikában a szov-
jet-barát liberál-demokrata irányzat 
fennáll. Most, hogy ellenzéki irányza-

tú elnöke van az Egyesült Államok-
nak, hosszú idô után elôször jogos fel-
tenni a kérdést: Mit szándékozik és 
mit tud valóra váltani Reagan elnök 
az ígéreteibôl?”

Ma, két év után és a november 3-án 
megtartott választások eredménye 
után a két évvel ezelôtt feltett kérdés-
re az a válasz, hogy nem számítha-
tunk Reagan elnökkel kapcsolatban 
olyan változásra, ami Magyarország 
jelenlegi helyzetén segítene.

Ezek a „köztes” választások nem 
vonzanak elég érdeklôdést. Ameriká-
ban nem kötelezô a választás, így a 
169 millió szavazati joggal bíró polgár 
közül csak 66 millió döntött a 435 
képviselô, 33 szenátor és 36 kerületi 
vezetô (State Governor) személyében. 
A másik érdekes megfigyelés az, 
hogy az elnökválasztások félidejében 
megtartott választásokon szinte sza-
bályszerûen elveszít a kormányzó 
párt 20–30 széket. Jeléül annak, hogy 
rendszerint az elnök többet ígér, mint 
amit tesz.

A választások eredménye: a képvi-
selôházban a demokraták 269 széké-
vel szemben a köztársaságiak csak 
166-ot kaptak. (A köztársaságiak vesz-
tesége 26 szék.) A Szenátusban is 
veszítettek a köztársaságiak egy he-
lyet, de itt náluk van a többség: 54:46 
arányban. A demokraták ezenkívül 7 
új State Governort nyertek.

A választási hadjárat során külpoli-
tikai kérdések szóba sem jöttek. FŒ 
kérdései gazdaságiak voltak: munka-
nélküliség, infláció, nyugdíjak, szoci-
ális segélyek dolgai. Sok szó esett ter-
mészetesen arról a bizonyos Reagan-
omic-ról: Reagan gazdasági politiká-
járól, ami adócsökkentéssel buzdítaná 
a termelést, a szociális kiadásokon 
takarékoskodna, de növelné a hadi-
kiadásokat. Ez utóbbi azt fejezi ki, 
hogy Amerika nem maradhat le hadi-
készültségével a Szovjetuniótól. Eny-
nyi maradt a nagy reményekbôl két 
év után, de ma ez is még csak ígéret.

 (Magyar Élet, 1982. november 18.)

A détant partner halála
1982
November 10-én Leonyid Brezs-

nyev, a Szovjetunió elsô embere, 
hivatalnok-diktátora, (egyéb címei ne-
künk lényegtelenek) meghalt. Halálá-
nak okát nem közölték, (nekünk ez is 
lényegtelen), a szovjet polgár akkor 
hal meg, amikor akar(ják). Utoljára 
november 7-én látták nyilvánosan 
valami fogadáson, itt harciasan meg-
fenyegetett valami meg nem nevezett 
„agresszort” a Szovjetunió elsöprô 
támadásával. Rá három napra kilé-
pett a történelembôl. Ágyban, párnák 
közt (ez is).

Mr. Anthony, Acting Prime Minis-
ter így nyilatkozott a bolsevista fônök 

haláláról: „Az ausztrál kormány 
ôszintén reméli, hogy Moszkva új 
vezetôi ôszintén követik a népek 
javára a békének azt az útját, amit az 
elhunyt elnök oly gyakran országa 
politikájaként emlegetett. Ha az meg-
valósul, óriási mértékben lesz haszná-
ra az emberiségnek.” 

Köszönjük Mr. Anthonynak, hogy 
nem Ausztrália népe nevében mondta 
ezt. Kicsit rosszul éreznénk magun-
kat. Bár bizonyára nem úgy értelmezi 
a béke szót, mint Brezsnyev, nekünk 
az is sok, ha a békét egy napon emle-
getik a Szovjetunióval.

Utóda Jurij Andropov lesz, felte-
hetôen a szokásos átmeneti trium-
virátus után. Andropov a KGB elnö-
ke, a politbüro tagja. Ötvenhat ôszén 
szovjet nagykövet Budapesten. Nagy- 
mértékben felelôs azért, hogy Buda-
pesten a szovjet haderô oly eszeve-
szett vérengzést rendezett. Míg Nagy 
Imrének összevissza hazudozott az 
orosz csapatok kivonulásáról, Kádár 
Jánossal a Szovjet Házban kidolgoz-
ták a Magyarország függetlenségét 
kimondó kormány hátbatámadásának 
és a szabadságharc felgöngyölítésé-
nek tervét. November 3-án bankettre 
hívta Maléter Pált, a magyar kor-
mány hadügyminiszterét, „további 
megbeszélések” ürügyén. Ebéd köz-
ben Ivan Serov akkori KGB elnök 
fegyveres csoportjával berontott és 
letartóztatta Malétert és delegációja 
tagjait. Andropov irányította Nagy 
Imre elfogatását és deportálását is, és 
Kádár uralmának megszilárdítását.

Ilyenkor, változás idején, felvetôdik 
a kérdés: jobb lesz-e, avagy rosszabb? 
A válasz is kérdés: mitôl lenne jobb? 
George Orwell híres Nineteen Eighty 
Four címû könyvében így válaszol a 
mi kérdésünkre: „Az uralkodó csoport 
mindaddig uralkodó réteg marad, 
amíg utódait maga körébôl jelölheti. 
A Pártnak nem az a gondja, hogy új 
vért hozzon a szervezetbe, hanem az, 
hogy állan-dósítsa önmagát. Nem 
fontos, hogy ki gyakorolja a hatalmat, 
lé-nyeg az, hogy a hierarchikus 
felépítmény minden körülmények 
között megmaradjon.”

Nem Brezsnyev személye az érde-
kes, hanem az, ami 18 év alatt végbe-
ment a Szovjetunió és a nyugati világ 
viszonyában. Annyit emlegette a bé-
két, hogy Mr. Anthonynak is a béke 
jutott eszébe vele kapcsolatban.

Brezsnyevnek könnyebb dolga volt, 
mint elôdeinek. 1945-ben, amikor a 
világ közvéleménye rádöbbent arra, 
hogy az amerikai háborús támogatás 
a Szovjetuniót fél Európa birtokába 
helyezte, a nagypolitika tervezôi úgy 
bújtak ki a felszabadítás kötelezettsé-
ge alól, hogy szócsatával (hideghábo-
rú) és céltalan dzsungel-háborúkkal 
ámították el a világot mindaddig, 

amíg a titkolt, majd nem is nagyon 
titkolt szállításokkal katonai nagyha-
talommá segítették a Szovjetuniót. Itt 
vette át Brezsnyev a joviális békesze-
repet.

Brezsnyev hálás détant-partner. 
Nem veri az asztalt a lábáról lekapott 
cipôvel, ordítva, hogy : „Eltemetünk 
benneteket” – mint elôdje, Hruscsov, 
hanem szépen felmondja a leckét 
minden lehetô alkalommal, tízszer is, 
százszor is, lényegében ugyanazt:

„A Szovjetunió bizalommal folytatja 
a békepolitikát. Tevôlegesen és állha-
tatosan hangsúlyozzuk, hogy a szocia-
lizmus és a kapitalizmus közötti ver-
sengésnek nem a harctereken, nem a 
fegyverek zajában kell eldôlnie, ha-
nem a békés munka terén. Ennek a 
politikának rendületlen folytatásával 
gyakorlati kifejezést adunk az Októ-
beri Forradalom egyik legfôbb jel-
mondatának, és teljesítjük Lenin leg-
fontosabb parancsát: Békét a népek-
nek!”  (Az Októberi Forradalom 60. 
évfordulóján mondott beszédébôl.)

*
Mindegy, hogy melyik párt elnökje-

löltje kerül a Fehér Házba.
De mit ér az egyén szólásszabadsá-

ga, amikor a média árvíz-szerûen önti 
a détantnak, a koegzisztenciának, az 
atomháborúnak a propagandaszóla-
mait. Néha megjelenik egy könyv, 
mint Robert Morris: No Wonder We 
Are Losing címû könyve, de ki hallgat 
rá amikor így ír: „ ...szinte hihetetlen, 
hogy a kommunista imperializmussal 
szemben, ezzel a kérlelhetetlen elôre-
törésel szemben a mi reakciónk az 
volt, hogy külügyi politikánk erôsítet-
te a világkommunizmust közgazdasá-
gi, mezôgazdasági és ipari téren és 
mindig ott, ahol még gyenge alapokon 
állt. És mi ezt tesszük akkor is, ami-
kor Brezsnyev ismételgeti – éppúgy, 
mint Hitler a Mein Kampf-ban 
lefektette elveit –, hogy a détant, je-
lenlegi helyzetében a világforradal-
mat szolgálja, és inkább növeli, mint 
csökkenti a kelet–nyugati szemben-
állást.”

Nixon elnök, antikommunista prog-
ramját rég elfeledve helyezi el aláírá-
sát Moszkvában 1972. május 29-én 
egy okmányra, melynek címe: Az 
Amerikai Egyesült Államok és a 
Szovjetunió kapcsolatainak alapelvei.

A béke, a világ biztonsága és a 
nemzetközi együttmûködés szólamai-
nak hangoztatásával írta alá Nixon 
elnök és Brezsnyev fôtitkár az alap-
elveket közös érdekû gazdasági, tudo-
mányos és kulturális megértés és 
üzletszerû együttmûködés alapjainak 
lefektetésére. Az együttmûködés ér-
vényesítésére további megálla-podá-
sokat fognak kötni, köztük hosszútávú 
szerzôdéseket. Törekvéseik állandó 
jellegének biztosítására elhatározták, 

hogy minden érdemleges szakkörben 
közös bizottságokat és egyéb közös 
testületeket létesítenek.

A moszkvai megállapodás írásba 
foglalt alapelveinek lényegét adtuk az 
elôzô bekezdésben. Két egyszerû em-
ber írta alá ezt a megállapodást, 
Brezsnyev és Nixon, akiknek csak a 
pártszisztéma adott történelmi szere-
pet. Azután orosz módra csók jobbról, 
csók balról a fényképészek elôtt, és a 
világ mindkét fele nyög majd a követ-
kezmények súlya alatt.

Szeretnénk külön is felhívni a 
figyelmet az 1972-es moszkvai megál-
lapodásra, mert ez legalább olyan 
horderejû, mint Amerika hadbalépése 
volt a második világháború során a 
Szovjetunió mellett. Jelentôségét nö-
veli, hogy lezár egy 26 éves idôszakot 
(1946–’72), melynek folyamán Európa 
leigázott népei a kétségek és remé-
nyek bizonytalan állapotában éltek. 
Ez a szerzôdés eloszlatta a kétsé-
geket és a reményeket. Kétségtelenné 
vált a végzetes sors: az Egyesült 
Államok és a nyugati technológiával 
felerôsített Szovjetunió tartós szövet-
ségre lépett a „világbéke” kiépítésére. 
Azután, hogy megismertük a felsza-
badulást, el tudjuk képzelni a világbé-
két is.

Az 1972-es nixoni kezdetet sûrûn 
követték az újabb megállapodások. 
Brezsnyev következô látogatója Ford 
elnök volt Vlagyivosztokban, 1974. 
november 24-én, amikor megerôsítet-
ték a moszkvai megállapodást, és 
annak hatályát meghosszabbították 
1985. december 31-ig. Az új megálla-
podás kimondja az egyenlôséget a két 
fél közt, ami a katonai erôviszonyok-
ban is ki kell hogy fejezôdjék. Meg-
állapodtak a közös érdekû kooperáció 
további kiépítésében, az eredmények 
szilárd alapokra helyezésében, a 
kapcsolatok háborítatlan kimélyítésé-
ben, úgy hogy visszafordíthatatlanná 
váljon, elhatározták, hogy a vitára 
okot adó szempontokat eltávolítják, 
folytatják a fegyverkezési korlátozá-
sok tárgyalásait, a kereskedelmi, 
gazdasági, tudományos és technikai 
összeköttetést hosszú távú megállapo-
dásokkal fokozzák.

A rákövetkezô évben nemzetközi 
szerzôdéssel véglegesítették az orosz 
foglalásokat, Közép-Európa országai 
lényegében és gyakorlatilag a Szov-
jetunió tagállamává váltak. Ez volt az 
1975. augusztus 1-jén befejezett Hel-
sinki Konferenciának a lényege, amit 
háromévenként megismétlôdô konfe-
renciákkal (Belgrád, Madrid) erôsí-
tettek meg.

A folyamat lassú, de úgy halad, 
mint a gôzhenger. A közvélemény 
hangulatát még mindig számításba 
kell venni, idônként taktikailag meg-
tagadják (de csak szavakkal és ígére-
tekkel) a polgári szabadságot eláruló 
kitárulkozást a szovjet felé:

Részlet Jimmy Carter elnökjelölt 
kortesbeszédébôl, 1976. május 24. 
(US. News és World Report):

„Mindeddig, valahányszor alkudo-
zásba bocsátkoztunk a Szovjetunió-
val, mindig csak a második helyen 
végeztünk. Mi oly nagyon igyekez-
tünk a megegyezés jelét felmutatni, 
hogy mindig engedtünk. Ez történt a 
Helsinki Konferencián, a Vlagyivosz-
toki Konferencián, az atomfegyver 
korlátozási tárgyalásokon, a búza-
szállítások alkalmával 1972-ben, és 
még az ûrhajózás terén is a múlt 
évben. Én (ha megválasztanak) sok-
kal keményebben alkudozó lennék. 
Biztosítanám, hogy valahányszor a 
Szovjetunió valamilyen elônyt kap, 

Ilyen a világ! (26) 
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 Kedves Olvasóim!
A sorozatnak ebben a kétoldalas részében 

és még jó néhány következôben a ’80-as 
évek elsô felében járunk, amikor egyre több 
olyan esemény történik, amelyekbôl követ-
keztettünk valamilyen politikai kifejlet köze-
li megvalósulására. Wilson elnöktôl kezdve 
számos US elnök nyilatkozott eljövendô 
világállamról.

A nyugati (amerikai) diplomácia négy 
évtizedet pazarolt el a szovjet birodalom  

alkalmassá tételére egy megdönthetetlen 
világhatalom építéséhez. Reagan nyolc éves 
elnöksége  idején a nyugati államok készen 
álltak a terv részére. Ígéretes volt a szovjet  
hatalom alkalmassá tétele a nemzetközi tár-
gyalások és szerzôdések által egyrészt, a 
szovjet rendszeren belül egyre eredményesebb 
liberalizáció által másrészt.  A nyolc év gran-
diózus fejleményeit figyelemmel kísértük a 
Magyar Életben.                              Csapó Endre     

2016. február 4.
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részünkre is jusson ugyanakkora 
elôny. És én nem hagynám cserben 
természetes szövetségeseinket és ba-
rátainkat, mint ahogy az a jelen 
években történt.”

A folyamat Carter elnöksége idején 
is változatlan volt. Carter is össze-
csókolózott Brezsnyevvel Bécsben 
1979. június 15-én, miután kijelentet-
te, azért írta alá a Salt II. egyezményt, 
mert Brezsnyev megfenyegette, hogy 
felborítja a détantot.

A hatalmi egyensúlyhoz a Szovjet-
uniónak még szüksége volt Afganisz-
tánra is. Karácsony szent estéjén, 
1980-ban rohanták le az országot. 
Nagy volt a felháborodás a szovjet 
agresszió miatt, szigorú jegyzékekben 
nem volt hiány. Megvetjük az agresz-
szort, de természetesen nem tehetünk 
semmit, nem idézhetünk elô atomhá-
borút, ami az emberiség pusztulásá-
hoz vezetne. Annyi baj legyen, még 
egy ország elveszett. Elôször Nyugat-
Európa szocialista kormányai felej-
tették el Afganisztánt, ma már az 
amerikai gabonaszállítmányok is újra 
mennek a Szovjetunióba, azzal az ígé-
rettel, hogy semmilyen körülmények 
közt sem állítják le azokat. (Kiszemel-
hetik a következô országot.)

Mindez Brezsnyev nevéhez fûzôdik, 
akivel lehetett tárgyalni, aki a világ-
béke egyik oszlopa volt 18 éven ke-
resztül. Elmondják, hogy nagy ember 
volt, és eltemetik nagy pompával. 
Utódja kijelenti, hogy folytatja a 
nagy békemûvet és újságjaink meg-
nyugtatnak minket, nyugati polgáro-
kat, hogy nem leszünk kiirtva atom-
háború által. Annyi változik csak, 
hogy más aláírás lesz a következô 
szovjet–amerikai megállapodásokon, 
és az amerikai elnökök más orcát 
csókolnak jobbról-balról.

(Magyar Élet, 1982. november 25.)

Új vörös cár
1982
A vörös hazugságvilág valóságai ma 

már szinte mindenki elôtt nyilvánva-
lóak. A valósághoz tartozik az is, hogy 
ma már olyan mértékben berendezke-
dett a hazugság-világ, hogy nem is 
érdekli, mit hisz el a világ abból, amit 
a propagandája hangoztat. A földi 
jólét ígéretei csak addig kellettek, 
amíg a tátottszájú emberek bekapták 
a horgot. A berendezkedett diktatúra 
a terrort uralmi eszközei közé építi a 
propaganda mellé, hogy „egy ámítás 
– egy ütleg” ütemrendszerében az 
alattvaló ne is képzeljen más életet 
normálisnak. Oroszország a kancsuka 
évszázados intézményében fejlôdött 
ki a szolgaság halálleheletû területé-
vé. Ennek a szolgaságnak a kommu-
nizmussal való összepárosodása ellet-
te a bolsevizmust.

A szolgaság világának a jellemzôje 
az a társadalmi piramis-rendszer, 
amelynek csúcsán ott trónol a vezetô 
kaszt, mérhetetlen fényûzô körülmé-
nyek között, míg a széles alsó tömeg 
a szegénységnek, kilátástalanságnak 
irányított, tespedt életét éli. A köztes 
réteg, az udvari lakájok, elvtelen 
alkalmazkodók beamter-osztálya vi-
gyáz fegyvereivel és hivatalaival az 
alsó rétegre, amelynek egyetlen létjo-
gosultsága az engedelmes szolgálat a 
szisztéma fenntartására.

Oroszföldön ez a háromrétegû pira-
misrendszer évszázados kialakultsá-
gában az élet egyetlen természetes-
nek elképzelt rendje, úgyannyira, 
hogy az orosz egyén, bármelyik ré-
tegbôl való is, nem érti, miért zúgo-
lódnak az orosz szisztémába nyomo-
rított közép-európai népek. A második 

világháború legjobb háborús riportja, 
Gábor Áron: Túl a Sztalin-vonalon 
címû könyve, bemutatta az orosz 
társadalmat a frontvonal mögé került 
nyomorult falvak és luxus-oázisok 
feltárásával.

A bolsevizmus a gazdagok pártja 
lett, és az évszázados orosz szolgaság 
tartósító rendszere.

Ez a rendszer békét akar, hogy 
kiterjeszthesse a szolgavilág határait. 
Mindenki tudja kívül is, belül is, hogy 
ahova bevonulnak a bolsevisták had-
seregei, ott megszûnik a szabadság, 
és felépül a párt és a lakájok rétege, 
és életbe lép az általános kontroll. És 
mégis, ez a rendszer barátokat tud 
szerezni a világnak abban a felében, 
amelynek az elpusztítását nyíltan 
hangoztatják a bolsevisták.

Brezsnyev nyugati barátai nagyon 
figyelmesek voltak, meglátszik ez 
ajándékaikon. Az orosz embernek bû-
vös vonzalma van az iparcikkek iránt. 
Amikor betekintettek Európába, fa-
ekés paraszti mivoltukat kimondha-
tatlanul szégyellték. Ez nyilatkozott 
meg abban is, amikor a davajkatonák 
telerakták két karjukat rablott kar-
órákkal. Brezsnyev, rangjának meg-
felelôen személyautók bolondja volt, 
természetesen a szupergazdagok ré-
szére épített limuzinok érdekelték 
elsôsorban. A Mercedes-Benz 450 SL 
gépkocsiját Willy Brandttól kapta, 
amikor az Nyugat-Németország kan-
cellárja volt. A nagy fekete Cadillac 
nem kisebb ellenségtôl jött, mint az 
(antibolsevista) Nixon elnöktôl. A 
francia kormánytól egy Matra Ran-
cho terepjárót kapott csak, de hogy a 
két Rolls-Royce limuzint kitôl kapta, 
azt nem közölte az AAP-AP-hírügy-
nökség. Jöhetett a Rockefeller-háztól 
vagy akár a Buckingham Palace-ból 
is.

No de mi ez a csekélység fél Európa 
és Afganisztán után?

*
Tekintsünk el attól, hogy az úgyne-

vezett Nyugaton kapitalizmus van, az 
úgynevezett Keleten pedig kommu-
nizmus. A kétféleségnek e két szóval 
történô jelölése valójában mellébe-
szélés. Úgy tünteti fel, mintha két 
egymással szembenálló politikai 
rendszerrôl lenne szó. Ha valóságos 
ellentét lenne, az életnek minden út-
ke-resztezôdésénél összeütköznének. 
De a próbatétel idején, az elmúlt 
világháború során, és azóta is minden 
gazdasági krízis alkalmával nem az 
ellentétes világnézet elemei léptek 
mûködésbe, hanem a közös érdek 
együttmûködô ereje. A sok mellébe-
szélést idônként felváltja és megkér-
dôjelezi egy-egy ôszinte megnyilatko-
zás.

Ilyen megnyilatkozás heteit éljük 
most is. A nyugati, ún. kapitalista 
világ megvallotta a keleti, ún. kom-
munista világnak a halott pártvezér 
és államfô iránt kifejezett tiszteletét, 
és az új vörös cár iránt érdeklôdô 
várakozását.

A mód, ahogy és amilyen simán 
Brezsnyev helyére tette valamilyen 
nem látható autoritás az orosz Gesta-
po-fônököt,  Yury Vladimirovich 
Andropovot, minden kormányzati 
elitnek sóvárgott célja lehetne: dikta-
túra, amely újjászüli önmagát. Vagy, 
mint a görög drámák Deus ex ma-
china-ja, a gépezetbôl alászálló termé-
szetfeletti erô (Isten) elrendezi az 
utódlás problémáját. Ahogy a monar-
chiában a királyok elsôszülött fia, úgy 
a bolsevizmusban a legkiválóbb bri-
ganti követi a vörös cárt a trónon. 
Úgy, hogy még csak a neve sem 

bukkant fel egy másik aspiránsnak.
Az ausztrál szenátusban – ahol ál-

lamfônek kijáró formalitásokkal em-
lékeztek meg Brezsnyev haláláról – 
egyetlen szenátor, az Australian 
Democrats vezetôje, Donald Chipp 
nyilvánította furcsának Brezsnyevre 
alkalmazni ezt a szokást, „olyan em-
berre, aki annyi sok szenvedést és 
halált okozott embertársainak.”

A jelenség, hogy az ausztrál szená-
tusban csak egyetlen ember illette 
Brezsnyevet egészséges emberi 
mértékkel, komoly aggódást kelthet 
bennünk: az a folyamat, amely a nép-
elnyomó diktatúra iránti veszélytu-
datot bénítja, már nagyon mélyre 
hatolt. Sztalin, Hruscsov, Brezsnyev 
személyeiben is lemérhetô a fokoza-
tos hangulatváltozás. Andropovval 
talán bezárul a kör, a 40-es évek 
Uncle Joe-jából napjaink Uncle Yuri-
ja lesz, mármint nyugati politikus-
kollégái részére.

Andropov 15 éven át volt a KGB 
fônöke (ami ma már, ex-terrorista 
államfôk korában nem elôéleti folt), 
1956-ban a magyar szabadságharco-
sok tömeggyilkosa (ami Nürnberg óta 
nem tartozik a bûncselekmények kö-
zé), közben, mint a Központi Bizottság 
titkára az 1962–67-es években az 
európai megszállt övezetben felelôs 
volt a kormányzatok iránti hûségért. 
Ez a gyarmati kormányzói tisztség 
gyakori kapcsolatot jelentett a csat-
lóskormányokkal. Kádár részére va-
lószínûleg megnyugtató Andropov 
trónralépése, mert Kádár az ô kreatú-
rája.

A személyi változás aligha hoz je-
lentôs változást a csatlós országok 
életében. Elôször is azért nem, mert a 
szovjet hatalmi rendszer katonai-
rendôri-hivatalnoki apparátus, amely 
végzi a napi dolgát az elôre irányzott 
tervek szerint, másodszor, mert a 
szovjet gazdasági bajok ugyanazok 
ebben a hónapban, mint az elmúlt 
hónapban voltak, és az agyaglábú 
gólem nem fog balettet lejteni máról-
holnapra. Külföldi hírmagyarázók ta-
lálgatják, hogy megengedi-e Andro-
pov a magyar típusú új mechanizmust 
más kelet-európai országokban is – 
esetleg Oroszországban is? De ugyan-
úgy a magyarok is tartanak attól, 
hogy elveszítik a hosszú gyeplôt. Vé-
leményünk szerint a csatlós országok 
közötti eltéréseket Moszkva igyekezni 
fog kiküszöbölni, és ez független a 
személyi változástól. Ez a központi 
kormányzás természeti törvénye. Ha 
egyik országban lényegesen jobb a 
helyzet, mint a másikban (pl. Magyar-
ország és Románia), akkor az egyön-
tetûség törvénye azt kívánja, hogy az 
egyiket visszatartsák, míg a másik 
felfejlôdik. Különösen most, amikor a 
gazdasági fejlôdésnek annyi akadálya 
van.

Arra a kérdésre, hogy a gazdasági 
problémákat Andropov hogyan fogja 
megoldani, nyugodtan válaszolhatjuk: 
sehogy – mert nem is az ô dolga. De 
mint fô ávós, amire befolyása lesz, 
abban valószínûleg a KGB módszerek 
fognak érvényesülni.

(Magyar Élet, 1982. december 2.)

Reagan hanyatlása
1983
Szabad lesz talán megkockáztatni 

egy mondást: minden politikus annyit 
veszít a súlyából, amennyit a sajtónak 
kedve támad elvenni tôle. Hetek óta 
naponta olvasunk hosszabb-rövidebb 
cikket arról, hogy Reagan elnök nép-
szerûsége lehanyatlóban van, külpoli-
tikája eredménytelen, gazdasági 
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politikája összeomlott.

Ami a népszerûséget illeti, az kizá-
rólag a sajtón és egyéb médiumon 
múlik, hiszen az elnökrôl minden is-
meret ezeken az eszközökön keresztül 
jut az emberek tudatába. De ezen 
felül ellenôrizhetetlen is a népszerû-
ség elbírálása, hiszen a közvélemény-
kutató intézetek felmérései is befo-
lyásolhatók a kérdések megfogalma-
zásával, a megkérdezettek kiváloga-
tásával és a kérdések témakörének 
elôdolgozásával. No de ne legyünk 
elôre kételkedôk, lássuk, mirôl is van 
szó.

A Reagan-kormányzat hivatali ide-
jének a felénél tart. Bizonyára emlé-
kezünk rá, hogy két évvel ezelôtt a 
közhangulat többségi akarattal az ún. 
konzervatív pártpolitikát óhajtotta ér-
vényre juttatni. Minden jel arra utalt, 
hogy az elŒálló kormányzat összetéte-
lében is, és meghirdetett ígéreteivel 
is kielégíti a szavazók akaratát, ami 
röviden szólva az volt, hogy az Egye-
sült Államok szerezze vissza régi te-
kintélyét, külpolitikájában szerezze 
vissza szövetségesei bizalmát, és mu-
tasson végre határozottságot a Szov-
jettel szemben.

Most azt olvassuk, hogy a Gallup 
Intézet közvéleménykutató felmérése 
szerint egyetlen háború utáni elnök 
sem veszített annyi bizalmat hivatali 
elsŒ két esztendejében, mint Ronald 
Reagan. Mármint a megkérdezettek 
bizalmát. Ugyanakkor – a Gallup 
szerint – a Köztársasági Párt iránt is 
megrendült a bizalom. Mint minden 
alkalommal, amikor az uralkodó párt 
kormányzata nem teljesíti a közaka-
rat kívánságait. Ilyenkor az inga visz-
szalendül a másik párthoz (harmadik 
lehetôség nincs). A média már föltá-
lalta a következô elnökválasztáshoz a 
Demokrata Párt két elnökjelöltjét is: 
Walter Mondale korábbi alelnök és 
John Glenn ûrhajózó. Filmszínész 
után jöhet az ûrrepülô is.

Reagan elnöktôl azt várták, hogy 
rendbehozza az ország gazdasági 
helyzetét. A jelenlegi ún. gazdasági 
válságban infláció és munkanélküli-
ség – furcsa módon – együtt növek-
szik, a fogyasztás visszaesett, az áru-
bôség miatt a termelés csökkent, az 
olcsó külföldi áru elárasztja az orszá-
got, és csak tetézi a hazai termelés 
problémáit. A helyzet Reagan elnök-
sége alatt nem javult, hanem tovább 
romlott. És miután a külpolitikai te-
kintély megszilárdulásának (a Szov-
jetunióval szembeni fegyverkezési 
fölénynek) is a gazdasági helyzet ad 
alapot, az Egyesült Államok állító-
lagos lemaradása a Szovjetunió mö-
gött, továbbra is indoklásul szolgál, 
hogy „kénytelenek vagyunk enged-
ményeket nyújtani a Szovjetunió-
nak!”

Mi ebbôl a végsô következtetés? A 
Szovjetunió az elfelezett világ társha-
talma, az elfelezett Európa keleti 
felének korlátlan ura marad továbbra 
is. Tudja meg Amerika népe, hogy ez 
ellen az antikommunista Reagan sem 
tehetett semmit.

Weinberger hadügyminiszter már-
is bejelentette, hogy a 250 billiós 
fegyverkezési költségvetést 8 billió 
dollárral csökkenteni fogják. Ugyan-
csak a Wall Street Journal közli a 
gazdasági tanácsadók testületének 
egy korábbi (Kennedy és Johnson 
elnökök idejében mûködô) elnöke, 
Walter Heller véleményét a nagy-
arányú felfegyverkezésrôl egyidôben 
a nagyméretû adócsökkentéssel: „A 
gazdasági történészek aligha találnak 
a háború utáni idôszakban nagyobb 

politikai rendetlenséget és gazdasági 
zûrzavart, mint amiben Washington 
vergôdik napjainkban!” Tegyük hoz-
zá, a számítógépek korszakában a 
zûrzavar programozása nem okozhat 
problémát, különösen, ha az valami 
politikai szándékot szolgál. És itt is-
mét a Szovjetunió érdekében kifejtett 
amerikai gazdasági tevékenységre 
gondolunk. Mert, ha Amerika bajban 
is van, kibírja, van bôven tartaléka. 
De ha a Szovjetunió szekere elakad a 
kátyúban, oda a bolsevizmus és kezd-
hetjük elölrôl Wilson elnökkel.

Ezért hát: „US–Soviet trade now 
almost back to normal” – jelenti a 
Sydney Morning Herald Washington-
ból. Hogy is volt csak? 1979 decembe-
rében a Szovjetunió hadserege beha-
tolt Afganisztánba. Miután a szabad 
világ vezetô hatalma az Egyesült 
Államok, jó híre szerint a kis népek 
védelmezôje is, mindenki Washington 
felé irányította érdeklŒdô tekintetét, 
bár az aggódók nagy hányada: jaj, 
csak ebbôl atomháború ne legyen! – 
így kiáltott fel. Akkor ezt írtuk a Ma-
gyar Életben: „Ma ismét háborús a 
hangulat. Carter elnök szinte megvál-
tozott, épp olyan határozottan és 
imponálóan érzékelteti, hogy most az 
egyszer a nagy világhatalom erejének 
biztonságával figyelmezteti a türelmi 
szálakat túlfeszítô Szovjetuniót, mint 
annak idején President Kennedy. Ma 
Afganisztán ügye úgy tûnik, mint 
ama pohár, amely betelt a végsô 
türelemmel. De hányszor telt be már 
ez a pohár, és hányszor párolgott el 
belôle, szinte észrevétlenül, a nyugati 
helytállás.”

Rá egy évre, Reagan beiktatásakor 
ezt írtuk: „Az elkövetkezendô négy 
évben fogja megtudni a választópol-
gár, hogy az elmúlt negyedszázad 
csalódásainak szinte szabályszerû 
folyamata megszakad-e végre, vagy 
valóban semmit sem számít már, ki 
lesz az elnök? ... Összegezve Reagan 
ígéreteit, mindazt, amit szóval kifeje-
zett, vagy cselekedeteivel mutat fel, 
azt kellene mondanunk, hogy végre 
elôttünk áll a változások embere. 
Mert változás nélkül a világ sorsa, 
Európa sorsa és legfôképpen Magyar-
ország sorsa reménytelen. Mi magya-
rok könnyen meghatározzuk, mi az, 
aminek változnia kell, hogy sorsunk 
jobbra forduljon. Magyarországnak 
meg kell szabadulni a szovjet igától 
és a szláv kurzus fojtogatásától. Azt 
is érezzük, hogy mindez lehetetlen 
addig, amíg Amerikában a szovjet-
barát liberál-demokrata irányzat 
fennáll. Most, hogy ellenzéki irány-
zatú elnöke van az Egyesült Államok-
nak, hosszú idô után elôször jogos 
feltenni a kérdést: mit szándékozik, 
és mit tud valóra váltani Reagan 
elnök ígéreteibôl?”

Nem kellett négy évet várnunk, ket-
tô is elég volt ahhoz, hogy megtudjuk: 
Reagan elnök ígéretei szertefoszlot-
tak. Viszi ôt is az Establishment tár-
szekere a szomorú jövôbe. Ô ül a ba-
kon, de az irány a szovjet-barát libe-
rál-demokratáké. Nixonból háromszor 
csináltak pojácát, kár lenne szívós-
kodni az ígéretekkel. A gazdasági ba-
jok is valóságosak. A NATO-partne-
reket is inkább az üzlet érdekli 
Moszkvával. John Hinckley golyója 
két év után célba talált.

(Magyar Élet, 1983. január 27.)

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható az Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net

— továbbá az Ilyen a világ! II. kö-
tetben, kapható Püskinél Budapesten.

2016. február 4.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. február 7-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola 
a Bocskai Teremben,

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra
a Bocskai Nagyteremben

 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 

SPRINGVALE (VIC) 
2016. február 7-én vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
NSW. SYDNEY

2016. február 7-én vasárnap de. 11.30 órakor 
 Istentisztelet 

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 2016. február 7-én de. 11 órakor vasárnap
  ISTENTISZTELET 

December 27-én vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2016. február 7-én vasárnap de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

2016. február 7-én vasárnap  du. 2. órakor Bibliaóra
Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor 

 Istentisztelet
és magyar nyelvû játszó csoport gyermekeink számára

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

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 
de. 11.30 órától Istentisztelet és Magyar Nyelvû játszócsoport 

gyermekeink számára 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit vallási megkülönböztetés nélkül 

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

Képek a nagyszerûen sikerült szilveszter esténkrôl
Köszönjük mindenkinek, vendégeknek és a segítôknek, akik az est sikeréhez hozzájárultak.
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Szilveszter a Bocskaiban

Tüntetésre hívja a székelyföldi auto-
nómiatörekvések híveit március 10-re, 
a Székely szabadság napjára Marosvá-
sárhelyre és Románia külképviseletei 
elé a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). 

Az MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben Izsák Balázs SZNT-elnök arra 
buzdította Székelyföld lakóit, hogy 
emlékezzenek meg a Székely sza-
badság napjáról, aki pedig teheti, 
menjen Marosvásárhelyre, hogy bé-
késen, méltósággal nyilvánítsa ki a 
közösség autonómiaigényét. Az SZNT 
elnöke arra kérte a magyar pártokat, 
civil szervezeteket, a magyar történel-
mi egyházak gyülekezeteit, hogy le-
gyenek részesei az elôkészületeknek, 

„Véget kell vetni a székelységet sújtó hatósági zaklatásoknak”

és ösztönözzék részvételre a szé-
kelyeket és egész Erdély magyarságát. 
Kérte ugyanakkor a nagyvilágban élô 
magyarok szervezeteit, hogy március 
10-én Románia külképviseletei elôtt 
fejezzék ki szolidaritásukat a székely 
autonómiamozgalommal.

„A Székely szabadság napján meg-
számláltatunk itthon és a nagyvilág-
ban. Készüljünk úgy, hogy ne talál-
tassunk híjával!” - fogalmazott Izsák 
Balázs. Megjegyezte, hogy a hatóságok 
általi megszámláltatás mellett „meg-
mérettetik hûségünk hagyománya-
inkhoz és céljainkhoz, megmérettetik 
kollektív bölcsességünk és méltósá-

gunk, megmérettetik az erkölcsi erô, 
amely tizennegyedik éve szembesíti a 
román hatóságokat és ország-világ 
közvéleményét a székelyek akaratá-
val”, a területi autonómia követelésé-
vel. 

„Véget kell vetni a székelységet sújtó 
hatósági zaklatásoknak, a székely jel-
képek és a magyar nyelv üldözésének, 
véget kell vetni a közvetlen és a 
közvetett diszkrimináció alkalmazásá-
nak az ország magyar nemzetiségû 
polgáraival, a romániai magyar nem-
zeti közösséggel szemben. Elölrôl kell 
kezdeni a társadalmi párbeszédet az 
ország közigazgatási átszervezésérôl, 

mert nem fogjuk elfogadni, nem 
fogjuk tûrni, hogy Székelyföldet a jog 
és ésszerûség ellenére, Románia nem-
zetközi kötelezettségvállalásainak 
megszegésével egy román többségû 
közigazgatási régióba belekénysze-
rítsék” - jelentette ki Izsák Balázs. 

Emlékeztetett arra, hogy a maros-
vásárhelyi polgármesteri hivatalban 
már 2015 tavaszán bejelentette az idei 
tüntetést és felvonulást. A hivatal el-
hárította a rendezvény tudomásul vé-
telét, de január 8-án a Maros megyei 
törvényszék kötelezte a polgármestert 
és a várost, hogy az elôzetes bejelen-
tésnek megfelelôen vegye tudomásul 

a rendezvényt.
Dorin Florea polgármester kijelen-

tésére, mely szerint a városvezetés 
etnikai konfliktusoktól tart, Izsák 
Balázs kijelentette: Marosvásárhelyen 
akkor voltak etnikai jellegû konflik-
tusok, amikor ezt az állami hatóságok 
akarták, a többséget a magyar közös-
ség ellen uszították és a támadást meg 
is szervezték. „Meggyôzôdésünk, hogy 
ma a román hatóságoknak, ellentétben 
a kilencvenes évvel, nem érdeke egy 
etnikai konfliktus megszervezése, 
ezért a törvénynek megfelelôen fogják 
biztosítani a rendezvény békés le-
folyását” - fogalmazott közleményében 
Izsák Balázs, az SZNT elnöke.
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Nem mondták le a szereplést 
az új Ridikül vendégei

Ausztráliában is népszerûségnek ör-
vendett a DUNA TV Ridikül címû 
mûsora és annak mûsorvezetôje Ja-
kupcsek Gabriella. Utódjával készült 
interjút az Origóban találtuk.

Jakupcsek Gabriella helyét Dióssy 
Klári vette át a Ridikül-ben, hétfôtôl ô 
vezeti az MTVA talkshow-ját. Mint az 
Origónak elmondta, nem akarja, hogy 
elôdjéhez hasonlítgassák és bízik ab-
ban, hogy a negatív kommentek nem 
neki szólnak.

Mennyiben lesz más a mûsor attól, 
hogy átvetted a vezetését?

Személyiségembôl és habitusomból 
adódóan biztosan más lesz, mint eddig 
volt, mert nem tudok, és nem is akarok 
Jakupcsek Gabriella lenni. Megtisztelô 
a felkérés, és azon vagyok, hogy szak-
mai múltammal a lehetô legjobbat 
hozzam ki magamból és a mûsorból. 
Ki tudok alakítani a vendégekkel 
olyan empatikus viszonyt, melyet 
erôsségemnek is érzek, meg tudom 
ôket nyitni. Nyilván ez témafüggô is, 
hozzám a szociálisan érzékeny témák 
állnak közelebb. Az elsô hét felvételeit 
épp jól kifogtam, mindegyik mélyebb 
adás lesz.

Mi lesz az elsô adásban?
A mosollyal kezdünk, ez lesz a téma a 

hétfôi adásban. Nagyon megtalált, hisz 
aki engem ismer, az tudja rólam, hogy 
akármilyen bajom vagy fájdalmam 
van, képes vagyok mosolyogni. Hiszek 
abban, hogy a mosoly gyógyít. Passzolt 

hozzám a téma, és nagyszerû partne-
rek érkeztek, akik láncreakcióban 
mesélték a történeteiket, klubdélután 
alakult ki a stúdióban.

Kik voltak a vendégek?
Oszvald Marika, Kovács Kati éne-

kesnô és Kárász Eszter, akinek me-
sezenekara van és bohócdoktorként is 
dolgozik, illetve Újvári Zola.

Volt olyan vendég, aki visszamondta 
a szereplést a változások miatt?

Nem, ilyenrôl én nem hallottam. Ak-
kor kezdték ezeket a forgatásokat 
szervezni, amikor már biztos volt, 
hogy ki lesz a Ridikül új mûsorvezetôje. 
A Család-barát-ban a vendégek leg-
többje már megfordult korábban. 
Nem emlékszem olyan helyzetre, 
hogy valaki ne jött volna vissza szíve-
sen. A Ridikül-ben örültek nekem, ez 
pedig erôt adott, nagyon igyekeztem 
helyt állni.

Foglalkozol a negatív kommentek-
kel?

Tudok róla, hogy érkeznek –-- bár 
nem olvasom ôket –--, de bízom benne, 
hogy ezek nem ellenem, hanem Gabi-
ért szólnak.

Lehetséges, hogy a mûsor nézôket 
veszít, de remélem, hogy hosszú távon 
új nézôket is nyerünk ezzel a változás-
sal.

Tartasz attól, hogy összehasonlítgat-
nak az elôdöddel?

Annyira mások vagyunk, hogy nem 
is lehet. Amikor rám esett a választás, 
egy újítást kapott a mûsor. Tudjuk, 
hogy nem lesz ugyanaz, és úgy tudom, 
ez cél is.

De azért izgultál az elsô forgatási 
napokon?

Természetesen, hiszen fontos nekem, 
hogy hogyan fogadnak a nézôk. Értük 
csináljuk a mûsort, ezért nekik sze-
retnék elsôsorban megfelelni. Bár jó 
kis szakmai múltam van, eddig több-
nyire a délelôtti mûsorsávokban dol-
goztam, így sokan nem láthattak. Biz-
tos lesznek majd, akik nem ismernek, 
de nem is ez számít igazán. Amikor ott 
ülök, a feladatra koncentrálok, amit 
nagyon élvezek. Rutint lehet szerezni 
mûsorvezetôként, de minden szituáció 
más, például minden vendégnek lehet 
épp rossz napja, és akkor is kell tudni 
ôket megnyitni, akkor is jó mûsort kell 
készíteni.

Ha például fájóbb dolgokról beszé-
lünk, nekem is nehezebb dolgom van, 
hisz olyanok ülnek ott, akik érintettek 
a témában. A napokban lesz például 
egy olyan felvétel, ami az epilepsziáról 
szól –-- mindig nehéz beszélni olyan 
betegségrôl, amivel az embernek 

együtt kell élnie. Ezekhez máshogy 
kell hozzáállni.

A témákba beleszólhatsz, teszel 
javaslatokat?

Komplett stáb áll mögöttem, nagyon 
profik, ôk összedugják a fejüket, és 
úgy próbálják kialakítani a témákat. 
Egyelôre én nem szólok bele, bízom 
benne, hogy majd kérnek tôlem ötle-
teket. Még annyira az elején vagyunk, 
most egyelôre mûsorvezetôként sze-
retnék helytállni. De biztosan lesz 
majd, amit szívesen ajánlok, vannak a 
fejemben gondolatok.

Mennyi munkával jár a Ridikül 
forgatása?

Mindig precízen és pontosan megka-
pom az anyagokat, alapos háttérinter-
júkat készítenek a szerkesztôk, úgy-
hogy mindig tudom a vendégekrôl, 
hogy az adott témában milyen szinten 
érintettek, mit éreznek, mi a múltjuk, 
mi a kötôdésük. Hivatalos dolgokat le-
het találni mindenkirôl a neten, de az 
csak egy hivatalos névjegy, egy ilyen 
mûsorhoz nem elég. Itt pont az kell, 
hogy ennél többet tudjunk meg róluk, 
ehhez kell a mûsorvezetô, aki ebben 
segít. Vaskos kis mappákat kapok, 
ezekbôl készülök fel, egy nap három 

adást is felveszünk, nem egyszerû, de 
nagyon élvezem.

Nyilván nem elég elôzô este átfutnom 
a másfél éves gyermekem mellett, 
hanem elôre készülök. Erôs a család 
mögöttem, támogatnak ebben is, most 
nagyobb logisztikára van szükség, de 
szépen megoldjuk.

Mi a sikeres talkshow titka, hogy le-
het sokáig életben tartani egy ilyen 
mûsort?

A Ridikül pont olyan mûsor, amiben 
nem tudnak elfogyni a témák. Folya-
matosan figyelni kell azt is, mi érdekli 
az embereket a legjobban. Nagyon sok 
nézôt bosszant, ha elmegyünk bulvá-
ros témák felé, de van egy másik ré-
teg, amelyik abszolút szereti. Meg kell 
találni az egyensúlyt, és ehhez is ko-
moly csapatmunka kell.

Idôközönként meg kell újulnia min-
den mûsornak, mert pár év után elfá-
rad.

Nagyon sok múlik a mûsorvezetôn. 
Ez a mûfaj még nekem is újdonság, de 
bízom a tapasztalataimban és a nyitott-
ságomban, és abban, hogy pozitív hoz-
záállású vagyok az emberek felé. Én 
mindent megteszek a mûsorért, és re-
mélem, hogy jól fog menni, így a nézôk 
is elfogadják az újítást, illetve engem.

Jakupcsek Gabriella: 

Nem tudom, mirôl 
szól ez, de nem a 

munkámról
Száznál több munkatársától vált meg 

a napokban a közmédia, köztük van 
Jakupcsek Gabriella is, aki viszonylag 
jó nézettségû mûsorokban (Ridikül, 
Szeretlek, Magyarország) szerepelt. 
Mint mondta, a személyzeti osztályon 

kapott papíron nem köszönet volt az 
egész éves munkájáért, nem jutalom, 
hanem felmondás.

„A papíromon csoportos leépítésrôl 
volt szó. Szó nincs arról, hogy csak én. 
Százhúsz ember leépítésérôl. Nem 
volt komment, nem volt indoklás. 
Egyebet nem tudok mondani, csak 
kapkodom a fejem. A Ridikül és a 
Szeretlek, Magyarország! is nézettségi 
csúcsot döntött a csatornánál. Huszon-
hat adást csináltam meg havonta a 
fizetésemért, ennél többet, ennél sike-
resebben képtelenség dolgozni” --– 
fejtegette a Borsnak.

„Tanácstalan vagyok. Beültem egy 
taxiba, és hazajöttem. Azóta ülök za-
vartan, és nem értem, hogy mi tör-
tént.

Próbálom a gyerekeimnek elmagya-
rázni azt, amit magam sem értek.
Ebben nincs rutinom, csak abban, 

hogy hogyan kell mûsort készíteni. 
Nem tudom, mirôl szól ez a történet, 
a munkámról biztosan nem” –-- 
tette hozzá.
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SPORT
Olimpia

Megtartotta alakuló ülését a Parla-
mentben az Olimpiai Pályázati Bizott-
ság --- Olimpiai Védnökök Testülete, 
amely az Országgyûlés által a 2024-es 
budapesti olimpiai és paralimpiai pá-
lyázat megvalósításának támogatására 
létrehozott egyeztetô, véleményezô és 
javaslattevô testület.

A bizottság elnöke Schmitt Pál volt 
köztársasági elnök, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság tagja lett.

„Azt kérem a tagoktól, hogy a buda-
pesti olimpiát tekintsék össznemzeti 
ügynek, amelyhez pozitív hozzáállás 
és hit szükséges” --- mondta Schmitt 
Pál, hangsúlyozva, hogy társadalmi 
támogatottság nélkül nem lehet olim-
piát rendezni.
Fürjes Balázs, az olimpiai pályázat 

elnöke prezentációjában azt mondta, 
Budapest „kifejezetten esélyes pályá-
zónak számít, és ha jól dolgozunk, él-
hetünk ezzel az eséllyel”. Hozzátette, a 
sikerhez szükség van egy vonzó tör-
ténetre Budapestrôl, egy részletes és 
hiteles olimpiai tervre, illetve alapos 
tájékoztatásra.

Fürjes leszögezte: Budapest esélyét a 
NOB reformja, a gazdaságos olimpia 
koncepciója teremti meg.szabt

Az Agenda 2020-at Magyarországra 
szabták, a magyar olimpia lehet az el-
sô a gazdaságos, kisebb, ésszerûbb, 
olcsóbb és nyereséges olimpiák sorá-
ban. Az olimpia hosszú távon munka-
helyeket teremt, növeli a magyarorszá-
gi turizmust és a külföldi 
befektetéseket. Hasznot hoz a csalá-
doknak, a magyar vállalkozásoknak, 
az országnak --- hangsúlyozta.
A testület tagjai
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) elnöke, Tarlós Ist-
ván Budapest Fôváros fôpolgármeste-
re, Schmitt Pál volt köztársasági 
elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) tagja, Fürjes Balázs kor-
mánybiztos, Aján Tamás, a NOB 
tiszteletbeli tagja, Szabó László, a 
Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, 

A magyar válogatott sokkal jobban 
játszott, mint a csoportkörben, amikor 
Hollandia könnyedén gyôzte le.

Ezúttal kiemelkedôen jól védekezett 
Bíró Attila csapata, és a kapuban újra 
remekelt Gangl Edina. Bár a hollan-
dok vezettek a szünetben, a magyar 
csapat a harmadik negyedben egyenlí-
tett, az utolsó negyed döntetlen állásról 
kezdôdött.

Gyorsan kiderült, a magyar váloga-
tott mentálisan és fizikálisan is jobban 
bírta a döntôt, a hollandok sorra hagy-
ták ki a fórokat, miközben a mieink 
okosan, taktikusan vízilabdázva két 
gólt is szereztek a nagyot küzdô Tóth 
Ildikó révén, és ezzel megnyerték a 
végig izgalmas finálét.

Bíró Attila, a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya: „Nagyszerû meccs 
volt a nôi vízilabda minden szépségé-
vel. Le a kalappal a lányok elôtt, fan-
tasztikusan védekeztek. A legfonto-
sabb célunk az olimpiai kvalifikáció 
volt, de azért óriási örömmel fogjuk 
átvenni az Európa-bajnoki aranyérmet 
is.

„Én hittem a sikerben és a közvetlen 
környezetem is, de aztán átragasz-
tottam a lányokra, és ôk is elkezdtek 
hinni benne.

Persze a hit a gyôzelmekkel jön meg, 
mi pedig elôbb bejutottunk az elôdön-
tôbe, majd meg tudtuk nyerni a finálét 
is” --- mondta a szövetségi kapitány.
A végeredmény: 1. Magyarország 

(Gangl Edina, Kasó Orsolya ---ka-
pusok, Antal Dóra, Csabai Dóra, 
Keszthelyi Rita, Kisteleki Hanna, 
Szücs Gabriella, Tóth Ildikó, Garda 
Krisztina, Illés Anna, Takács Or-
solya, Bujka Barbara, Czigány Dó-
ra --- mezônyjátékosok), 2. Hollandia, 
3. Olaszország,.

Megvan a bronz, a pólósok 
szétszedték a görögöket

Bronzérmes lett a magyar férfi vízi-
labda-válogatott a belgrádi Európa-
bajnokságon, miután végig fölényesen 
vezetve leiskolázta Görögországot, és 
bár kiengedett a végére, így is 13-10-re 
megnyerte a mérkôzést.
Vízilabda-Eb, férfiak, bronzmeccs
Magyarország-Görögország 13-10 (4-

2, 4-2, 2-1, 3-5) 
A magyar válogatott tükörsima gyô-

zelmével megszerezte a harmadik he-
lyet, ám az olimpiai kvalifikációért 
még meg kell küzdenie.

„Szerettünk volna döntôt játszani, ez 
volt az álmunk, emiatt nem vagyok 
teljesen elégedett, de örülök, hogy a 
csapat bebizonyította, hogy a világ él-
vonalába tartozik. Ez az Eb erôt adhat, 
be kell húznunk az olimpiai kvalifi-
kációt, és hiszek benne, hogy töretlen 
fejlôdéssel nagyon jók lehetünk az 
olimpián. Nagyon eredményesek vol-
tunk emberhátrányban, emberelôny-
ben, de ez csak másodlagos, mert a leg-
fontosabb dolgok ott vannak a szívekben.  

Martonyi János ügyvéd, korábbi 
miniszter, Baráth Etele, a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség elnöke, Gyár-
fás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség 
elnöke, Kovács István (Koko) olim-
piai bajnok ökölvívó, Polgár Judit 
sakkolimpiai bajnok nagymester, 
Bienerth Gusztáv, a Roland Berger 
Stratégiai Tanácsadók Kft. elnöke, 
Váradi József, a Wizzair vezérigaz-
gatója, Szalay-Berzeviczy Attila, a 
BOM a Magyar Sportért Alapítvány 
vezetôje, Szekeres Pál, az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma miniszteri 
biztosa, Szeneczey Balázs Budapest 
Fôváros fôpolgármester-helyettese, 
Köves Slomó rabbi, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség 
vezetôje, Kemény Dénes, a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnöke, Gerendai 
Károly, a Sziget Kft. ügyvezetô igaz-
gatója, András Krisztina, a Corvinus 
Egyetem docense, Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi püspök, Szilágyi 
György, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom országgyûlési képviselôje, 
Kövér László, az Országgyûlés elnö-
ke

Az olimpiai pályázat vezetôje azt is 
jelezte, Budapesten kívül öt régiós 
központja lenne az olimpiának: a Bala-
ton, Szeged, Debrecen, Gyôr és 
Miskolc.

Hozzátette, Székesfehérvárral is szá-
molnak, de azt Budapesttel egy régió-
ban említik, mivel nagyon közel van a 
fôvároshoz.

Az olimpiai falut, valamint 31 ver-
senyhelyszínt 10 kilométeres körzetbe 
terveznek létrehozni, a cél pedig az, 
hogy ne legyen az országnak olyan 
pontja, ahonnan legfeljebb 90 perc 
alatt nem lehet elérni egyetlen ötka-
rikás eseményt sem.
Závecz Tibor, az Ipsos Zrt. kutatási 

vezetôje ismertette a közvélemény-

kutató cég által elvégzett tavalyi mé-
réseket, amelyek szerint 2015 január-
jában 60, szeptemberében 46, 
decemberében pedig ismét 60 százalék 
volt a budapesti olimpia támogatott-
sága, ráadásul decemberben az is ki-
derült, hogy a magyarok 66 százaléka 
büszke lenne a hazai rendezésû olim-
piára.
a magyarok 66 százaléka büszke 

lenne a hazai rendezésû olimpiára.
A szakember hozzátette, a tavaly 

januári mérések szerint a magyar 
lakosság 54 százaléka gondolta úgy, 
hogy az ország képes lenne meg-
rendezni a játékokat, és 39 százalékuk 
úgy vélte, hogy képesek vagyunk el-
nyerni a rendezés jogát is.
Závecz Tibor azt mondta, a 20-30 

éves korosztály 74, a diplomások 71, a 
legfeljebb alapfokú végzettséggel ren-
delkezôk és a 65 év felettiek 51-51 
százaléka támogatta a budapesti 
olimpia ötletét, míg a fôvárosban 60, 
vidéken 61 százalékos támogatottságot 
mértek.

Az Olimpiai Védnökök Testülete stra-
tégiai ajánlásokat tesz a pályázat elô-
készítésével kapcsolatban, figyelem-
mel kíséri és támogatja annak 
folyamatát, a benyújtás elôtt vélemé-
nyezi végleges tartalmát, valamint 
népszerûsíti a pályázatot.

A 24 fôs grémiumba --- amely egye-
lôre nem teljes --- az Országgyûlés 
elnöke a fôvárossal és a Magyar Olim-
piai Bizottsággal egyeztetve kérte fel 
a tagokat.

Európa-bajnok és olimpiai 
résztvevô a nôi 
pólóválogatott

Aranyérmes lett, és ezzel olimpiai 
kvótát szerzett a magyar nôi vízilabda-
válogatott a belgrádi Európa-bajnok-
ságon, miután a döntôben 9-7-re nyert 
a holland csapat ellen.

Vízilabda-Európa-bajnokság, döntô:
Hollandia-Magyarország 7-9 (3-3, 2-1, 

2-3, 0-2)
A 2014-ben Budapesten Eb-bronzér-

mes magyar nôi válogatott 1991 
(Athén) és 2001 (Budapest) után har-
madik alkalommal diadalmaskodott 
kontinensviadalon.

Az M4 Sport --- Az Év sportolója 
gála díjazottjai a Magyar Sportúj-
ságírók Szövetsége tagjainak szava-
zatai alapján az év nôi sportolója 
Hússzú Katinka, míg az év férfi 
sportolója Cseh László volt 2015-
ben.
Az eredmények:
Az Év férfi sportolója:
1. Cseh László (úszó) 690 pont, 2. 

Imre Géza (párbajtôrvívó) 373, 3. 
Michelisz Norbert (autóversenyzô) 
125

Az Év nôi sportolója:
1. Hosszú Katinka (úszó) 795, 2. 

Miklós Edit (alpesi sízô) 191, 4. 
Kárász Anna (kajakos) 176

Hosszú Katinka és Cseh László a tavalyi év sportolói
Dárdai Pál lett a legjobb edzô

Az Év edzôje:
1. Dárdai Pál (labdarúgás) 429, 2. 

Shane Tusup (úszás) 362, 3. Plagányi 
Zsolt (úszás) 211

Az Év csapata:
1. Férfi labdarúgó-válogatott 438, 2. 

Férfi jégkorong-válogatott 368, 3. Nôi 
röplabda-válogatott 186

Az Év labdarúgója:
1. Király Gábor 526, 2. Nikolics 

Nemanja 287, 3. Böde Dániel 278
Az Év gólja (tíztagú zsûri szavazott):
1. Priskin Tamás gólja a norvégok 

ellen, 2. Böde Dániel második gólja a 
Feröer-szigetek ellen, 3. Németh 
Krisztián gólja a Portland Timbers 
ellen

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au



Ha az osztrák vasutasok nem lopják el 
egy fiatal norvég bevándorló poggyá-
szát, ma teljesen máshogy nézne ki az 
Országház, a Keleti és a Nyugati Pálya-
udvar, a Mátyás Templom, Szeged bel-
városa, valamint Magyarország számos 
hídja és középülete. A 23 éves Gudb-
rand Gregersen jól fizetô építôipari 
munkák reményében érkezett Közép-
Európába, s 1847 tavaszán gyalogosan 
indult Prágából Bécsbe, ahonnan Münc-
henbe akart továbbmenni. Vonatjegyre 
nem volt pénze, de csomagjait feladta a 
vasúton. Szegényes útiládája ruhákat és 
néhány otthonról hozott személyes tár-
gyat rejtett. Bécsbe érve azonnal a vám-
hivatalba ment a poggyászáért. Amikor 
a ládát kinyitotta, holmija helyett csak 
néhány téglát, rongyokat és szalmát ta-
lált benne. Gregersent elkeserítette, 
hogy meglopták. A barátai éppen szó-
rakozni indultak a császárvárosba, de ô 
nem akart a rajta lévô ócska munkaru-
hában menni velük. Egy magyar építô-
mestertôl hallott a pest-budai építke-
zésekrôl, és úgy döntött, hogy az 
ismeretlen Duna-parti városban próbál 
szerencsét, és ott annyi pénzt keres, 
amibôl újra felruházkodhat. Barátaitól 
azzal búcsúzott, hogy fél év múlva 
Münchenben találkoznak. Végül 63 évig 
maradt Magyarországon, ahol a szabad-
ságharc honvédtisztje, majd az ország 
legnagyobb vállalkozója lett, aki a dua-
lizmus korának szinte mindegyik jelen-
tôs építési beruházásban részt vett. Volt, 
hogy csôdbe ment, máskor tûzvész 
pusztította el mindenét, de mindig 
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felállt, és újrakezdte. Magyar nemesként 
és a legnagyobb budapesti adófizetôként 
halt meg, becsületességérôl az építke-
zéseket kísérô korrupciós botrányok 
idején legendák keringtek.

Paraszti családban született 1824-ben a 
norvégiai Modumban. 14 évesen inasnak 
állt egy kisváros kômûves céhében, 
majd a fôvárosba, Kristianiába utazott, 
ahol a legjobb építômester mellett szer-
zett gyakorlati és elméleti ismereteket. 
„Derék, jóravaló ácsmestersegéd let-
tem, tele hiú reményekkel”, s e remé-
nyeket Közép-Európa gyorsan fejlôdô 
városaiban akarta valóra váltani. Gud-
brand Gregersen --- vagy Gégé ahogy a 
barátai nevezték --- öt év vándorlás után 
került Magyarországra, ahol égetô szük-
ség volt képzett építôipari szakemberek-
re. Végül nem a pesti építkezéseken 
talált munkát, ahogy tervezte, hanem a 
Petôfi által is megénekelt Pest-Vác 
vasútvonal továbbépítésén. Szakmai 
életútja innentôl elválaszthatatlanul ösz-
szefonódott a nagy magyarországi va-
sútépítésekkel.

Nem tudjuk, mi vitte rá a magyar 
nyelven kezdetben megszólalni sem 
tudó, az osztrák-német közegben sokkal 
otthonosabban mozgó norvég szakem-
bert, hogy 1848-ban a rebellis magyarok 
mellé álljon. Mindenesetre Gudbrand 
Gregersen önkéntesnek jelentkezett a 

honvédseregbe, ahol egy mérnökalaku-
latban utásztisztként teljesített szolgála-
tot. Szakértelmét és elkötelezettségét 
egyszerre bizonyítja, hogy a dunántúli 
hadmûveletekhez nélkülözhetetlen pak-
si pontonhidat rekordidônek számító 
másfél nap alatt építette meg. A szabad-
ságharc leverése után ô is jobbnak látta, 
ha elmenekül az országból. Itáliába 
ment, ahol a Piave felett átívelô híd épí-
tésén dolgozott. Maradhatott vagy to-
vább is utazhatott volna, de ô Magyar-
országon akart letelepedni. Visszatérése 
után az Esztergom-Párkány vasútvonal 
építésében vett részt, s e munka kapcsán 
került Szobra, ahol összegyûjtött kere-
setébôl telket vásárolt és házat épített. 
1852-ben megismerkedett a helyi hen-
tesmester lányával, Sümeg Alojziával, 
akit még abban az évben feleségül vett. 

A pár otthon németül beszélt egy-
mással, ahogy a munkához is elegendô 
volt ez a nyelv. Gregersen azonban fon-
tosnak tartotta, hogy magyarul is meg-
tanuljon, egy fekete palatáblára írta fel 
az aznapra kijelölt magyar szavakat, 
hogy jártában-keltében ránézhessen. 
Ebben az egyben nem bizonyult sike-
resnek: élete végén is hibásan és ak-
centussal beszélte választott hazája 
nyelvét. Nem így a gyerekei, akik a né-
met és a norvég mellett magyarul is 
megtanultak még kiskorukban. A ma-

gyar szó így aztán egyre gyakrabban 
felhangzott a Gregersen-házban: 1854-
tôl kezdve a házaspárnak összesen 19 
gyereke született, akik közül 12 élte meg 
a felnôttkort. 

Az építômester a Norvégiában megszo-
kott, jómódú, szabad paraszti életformát 
tekintette mintának. Egy idô után bére-
seket is fogadhattak, majd cselédet is 
tarthattak, de a mezôgazdasági munkák-
ban, mosásban, takarításban személye-
sen is részt vett a család, ezt Gregersen 
nevelési okokból is fontosnak gondolta. 
Amikor azt érezte, hogy véglegesen 
gyökeret vert Magyarországon, fivéreit 
is új hazájába csábította. A családi cég 
elsô nagyobb önálló munkája a Pest és 
Debrecen közti kapcsolatot megteremtô 
szolnoki vasúti híd megépítése volt. Az 
1857-ben épült, 500 méter hosszú, több 
folyómeder és ártér felett átívelô átkelô 
az ország legnagyobb vasúti fahídjának 
számított. A gyorsan, pontosan és olcsón 
dolgozó norvég építômestert és testvé-
reit ezután tucatnyi vasútvonal, több 
mint harminc vasúti híd, jó pár alagút és 
több pályaudvar építésére kérték fel. 

Amikor elég tôkéje gyûlt össze, Gre-
gersen a ferencvárosi Lónyay utcában 
telket vásárolt, ahol elôbb fatelepet és 
asztalosárugyárat, majd fûrészmalmot 
hozott létre. Az üzlet olyan jól ment, 
hogy az elsô erdélyi vasútvonal megépí-
ésében már nemcsak kivitelezôként, 
hanem a beruházó cég részvényeseként 
is részt vett. És aztán napok alatt csôdbe 
ment. Egy tôzsdekrach következtében 
leálltak az építkezések, s így Gregersen 
is fizetésképtelenné vált. Mivel nem 
akart tartozni alvállalkozóinak, fizetett, 
és szinte egész vagyona elúszott. Úgy 
tûnt, fel kell adnia a cégalapításról szôtt 
álmait. Ô azonban felkereste korábbi 
üzleti partnereit, és bankok helyett tôlük 
vett fel sok, kisösszegû hitelt. Mivel 
becsületességérôl legendák terjengtek, 
örömmel kölcsönöztek neki, ô pedig né-
hány év alatt vissza is fizette a tartozá-
sokat. Pont akkorra került egyenesbe, 
amikor 1870-ben a város legnagyobb 
tûzvészében leégett az egész fatelepe. 
Vagyonában nagyobb kár esett, mint 
amennyit az addigi pesti tûzesetekben 
összesen regisztráltak. Mindent újjáépí-
tett, majd 1875-ben újra leégett min-
dene. Más már rég abbahagyta volna, ô 
ebbôl is felállt.

A vasútépítési láz után az új fôváros, 
Budapest fejlesztésének évtizedei kö-
vetkeztek, és Gudbrand Gregersen 
ebben is világszínvonalú munkával vett 
részt. Egyebek mellett dolgozott a Má-
tyás Templom, a Szépmûvészeti Múze-
um, az Operaház és a Bakáts téri temp-
lom építésében. Amikor a fôvárosban új 
sugárút épült, az azt övezô paloták lakói 
nem akarták a lovaskocsik zörgését 
hallgatni az utcaköveken. Megoldásként 
a Gregersen-gyár több tízezer fakockát 
gyártott, s ezzel burkolták a ma And-
rássy útnak nevezett fôútvonalat. Ekkor 
már széles körben ismert és elismert 
embernek számított, akinek ennek meg-
felelô reprezentációs kötelezettségei is 
voltak. 1875-ben gyárához közel megé-
pítette a család Lónyay utcai palotáját. A 
Lotz Károly freskóival díszített, két-
szintes neoreneszánsz épület felszerelt-
sége 20-30 évvel megelôzte korát: 
fürdôszobák, vízöblítéses vécék és étel-
liftek szolgálták a benne élôk kényelmét. 
A Gregersen-család innentôl kezdve 
kétlaki életet élt: Pesten inasok, szaká-
csok és nevelônôk között nagypolgári 
módon éltek, szobi nyaralójukban jóval 
bensôségesebben, nem egyszer kétkezi 
munkával teltek falusias hétköznapjaik. 

Gregersen a vállalkozásaiból származó 
profitból telkeket vásárolt Budapest 
külterületein. Néhány évtized alatt övé 
lett a mai Ferencváros és Angyalföld 
tekintélyes része, s a város növeke-
désével együtt telkeinek értéke is az 
égbe szökött. Hatalmasra nôtt vagyonát 

és becsületességét egyaránt igazolja, 
hogy már 1873-ban ô volt a legnagyobb 
adófizetô a fôvárosban. Az általa felü-
gyelt építkezéseken összesen több ezer, 
néha tízezer embert alkalmazott egy 
idôben. Üzletrôl vallott szemléletére 
jellemzô, hogy azon a munkán, amivel 
országos hírû lett, minden valószínûség 
szerint egy fillért sem keresett. Amikor 
1879-ben a megáradt Tisza romba dön-
tötte Szeged belvárosát, Gregersen 
azonnal jelentkezett a mentési munká-
latokra. Elôbb ideiglenes faházakat épít-
tetett a több ezer árvízkárosult család-
nak, majd speciális pumpái segítségével 
vízmentesítette az elárasztott belvárost. 
Háromezer embert alkalmazott, akik 
160 lovaskocsit és 84 vasúti vagont 
pakoltak tele naponta földdel, amivel 
feltöltötték a mélyen fekvô részeket és 
körtöltéseket emeltek a város köré. A 
munkálatok három évig tartottak, Greg-
ersenék az elôre becsült költségeket 
túllépték, így veszteséggel zárták a be-
ruházást. Mikszáth Kálmán, aki ebben 
az idôben hírlapíróként dolgozott Szege-
den, egy cikkében a messzirôl jött nor-
végot állította példaként az árvízen is 
nyerészkedni akaró helyi vállalkozókkal 
szemben. De máshonnan is érkezett elis-
merés: Ferenc József magyar nemesi 
címet adományozott a norvég paraszt-
fiúnak. 

Nagy sikert jelentett a cégnek a Keleti 
pályaudvar építése is. A korábbi tôzeg-
mocsár helyére tervezett új pesti pálya-
udvart cölöpökre építették, s csak a 
munka elvállalása után derült ki, hogy a 
talajviszonyok a vártnál is rosszabbak. 
Így 11 helyett 15 méter hosszú cölöpöket 
kellett leverni, ami jelentôsen megnö-
velte a költségeket és veszélyeztette a 
határidô betartását. A „Gregersen G. és 
Fiai Építô Vállalat” ---- háromezer 
cédrusfenyôt vágtak ki a Kárpátokban 
és építették be rekordidô alatt a talajba. 
Szakértelmüket dicséri, hogy amikor a 
4-es metró építésekor az alapokat újra 
kiásták, a cölöpöket épségben találták. 
Ekkor már a monarchia távolabbi pont-
jain is dolgoztak: Fiuméban megépí-
tették a világ akkori legnagyobb faszer-
kezetû kikötôjét, de kaptak megbízásokat 
Prágában és Boszniában is. Idôsebb ko-
rában több ízben újra visszatért szülô-
földjére, ahol birtokot vásárolt.Többször 
fogadta a Svédországtól a századfordulón 
függetlenné vált Norvégia királya és 
miniszterelnöke is. Norvégságát és ma-
gyarságát mindig képes volt összeegyez-
tetni, egyszerre volt multinacionális 
nagyvállalkozó, magyar nemes és nor-
vég paraszt. 

1910 Szentestéjén, a 87 éves Gudbrand 
Gregersen szobi házában szokásához 
híven megajándékozta családtagjait és 
alkalmazottait, egy norvég nyelvû kará-
csonyi verset is elszavalt nekik, majd 
pihenni tért a szobájába. Jogosan lehe-
tett büszke rá, hogy hat évtized alatt a 
két kezével és tehetségével átalakította 
választott hazája arculatát. Szellemileg 
frissen, testileg egészségesen aludt el 
örökre. Halála után egy rövid ideig úgy 
tûnt, a cég továbbra is lendületesen fej-
lôdik tovább. A világháború kitörésével 
azonban mindenütt leálltak a békés célú 
építési beruházások. A háborút követôen 
ráadásul a határon túlra kerültek a cég 
erdélyi, felvidéki és boszniai fatelepei is. 
S mivel már nem volt senki, aki a nehéz-
ségek közepette is hajlandó lett volna 
újrakezdeni, 1921-ben a Gregersen G. és 
Fiai Építôvállalat örökösei eldöntötték, 
hogy felszámolják a céget. A felszámolás 
évtizedekig tartott, a család a hatalmas 
ingatlanvagyon hasznosításából és fo-
kozatos eladásából élt. Még 1951-ben is 
maradt kisajátítható ingatlanuk, ahon-
nan a bevándorló norvég ácsmester 
utolsó életben maradt lányát és unokáját 
ki lehetett telepíteni.

 

lyen bevándorló is volt... 

Gudbrand Gregersen

Pályázathirdetés
részmunkaidôs
alkalmazásra

Az Árpád Otthon Bizottsága pályázatot hirdet titkári / adminisztrátori állásra.

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidôs – heti 20 óra

A munkavégzés helye: Árpád Otthon, Wantirna

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
• A Bizottság üléseken való részvétel;

• Pontos és hiteles jegyzetek késztése;

• A Bizottság ülések elôkészítése (napirendi pontok, jegyzôkönyv);

• Az Árpád Idôseket Gondozó Társaságnak tagságának pontos nyilvántartása;

• Irodai munkák (levelezés, adatkezelés és kapcsolattartás, honlap kezelése);

• Az Árpád Otthon évi beszámolójának készítése (adatgyûjtés, gépelés);

• Beszámolót készíteni az Otthon különbözô eseményeirôl;

• Az Árpád híradó postázása;

• Adatgyûjtés az Árpád Otthon múltjáról. 

Pályázati feltételek:
• Az angol nyelv felsôfokú ismerete, helyes és választékos írás angol nyelven (A magyar nyelv 

ismerete elônyt jelent);

• Cselekvôképesség és önállóság, jó kommunikációs készség magyarul és angolul;

• Számítógép felhasználói ismeret (Word, Excel, internet használat).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes fényképes szakmai önéletrajz;

• A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja: email: jjhajdu@bigpond.com



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?!  
02:25 A hegyek lánya 
(1942)  Magyar film  (ff.)  
Rendezte: Farkas Zoltán. 
Szereplők: Fényes Alice 
(Jella), Ladomerszky 
Margit (Giacintha, az 
anyja), Greguss Zoltán 
(Davarin), Hosszú Zoltán 
(Balogh Péter), Nagy 
István (Réz András). Egy 
erdélyi hegyi faluban él 
Jella rosszhírű anyjával. A 
falu asszonyai kiátkozzák a 
nőt, aki elszerette férjeiket. 
Jellára is hasonló sors vár, 
ezért a hegyekbe, egy 
bakterházba menekül. 
03:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Szent 
István (1000-1038) 
Magyar ismeretterjesztő  
04:00 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Rozsnyói-
hegyek - Pásztortüzek 
Gömörben 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:50 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/3. Jelképes hely 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek    
09:00 Öt kontinens   
09:25 Orosz nyelvű hírek    
09:40 Summa    
10:00 Unitárius magazin   
10:30 Isten kezében  
11:10 Angol nyelvű hírek    
11:30 Kristóf, a magánzó 
(1965)  Rendezte: Zsurzs 
Éva. Szereplők: Bodrogi 
Gyula (Szerencsés 
Kristóf), Fónay Márta 
(Csukás Pálné), Deák 
Sándor (kanonok), Lelkes 
Ágnes (unokahúg), 
Horváth József, Horváth 
Pál, Raksányi Gellért, 
Kovács Károly, Dajka 
Margit (szakácsnő), 
Szilvássy Annamária 
(szobalány), Kállay Ilona 
(Delikát felesége), Suka 
Sándor (trafikos), Bárány 
Frigyes (fiatalúr), Greguss 
Zoltán (Delikát Brúnó, 
cipőgyáros), Lázár Mária 
(kegyelmes asszony), 
Sinkovits Imre (Hegemon 
úr, a komornyik), Szendrő 
József (koporsó készítő), 
Tompa Sándor (Vitéz 
Csukás Pál), Gyenge 
Árpád, Kőmíves Sándor 
(öreg szaki), Liska Zsuzsa 
(szobalány)
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk    
13:45 Öt kontinens   
14:15 Rúzs és selyem   
14:50 Család-barát   
16:05 Roma Magazin    
16:35 Domovina    
17:05 Itthon vagy!    
17:25 Tálentum Lászlóffy 
Aladár 
18:00 Karácsonyi bárány. 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt Bánsági 
Ildikó születésnapjára 
20:00 Üdítő  
21:00 Híradó 
21:35 Maradj talpon!   
22:35 Ridikül  
23:30 Család-barát   
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00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:20 Kristóf, a magánzó 
(1965) 
03:40 Töredékek  A fel-
világosodás    
04:05 Üdítő  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül  
07:45 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/4. Összeszőve.  
08:40 Német nyelvű hírek    
08:55 Térkép    
09:20 Orosz nyelvű hírek    
09:35 Minden tudás    
09:55 Református riportok   
10:25 Evangélikus 
riportok   
11:00 Angol nyelvű hírek    
11:20 Karneválvégi éjsza-
ka (1990)  Rendezte: Lázár 
Kati, Jordán Tamás. Sze-
replők: Gór Nagy Mária 
(Alba), Husztóti István 
(Cosmo), Jordán Tamás 
(Momoló), Kalmár Tamás 
(Lazaro), Kristóf Katalin 
(Marta), Lázár Kati (Mada-
me Gatteau), Lestyán Luca 
(Domenika), Lugosi 
György (Bastian), Márton 
Eszter (Elenetta), Némedi 
Árpád (Anzoletto), Né-
meth Judit (Polonia), Tóth 
Béla (Zemaria), Tóth Géza 
(Augustin) Goldoni vígjá-
tékából készült hihetetlen 
humorú és kiváló szerep-
osztású tévéjáték, melynek 
középpontjában mi más is 
állhatna, mint a szerelem. 
Az úri társaságban a kar-
nevál utolsó éjjelén együtt 
mulatnak szülők és gyere-
kek. A fiatal szerelmesek 
az atyai engedélyért küz-
denek, ebben számos 
segítőtársra találnak, és 
végül nem csak ők kapják 
meg a megérdemelt 
boldogságot.
13:00 Híradó 
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Szerelmes földrajz  
14:45 Család-barát    
16:05 Srpski Ekran. Szerb 
magazin
16:35 Unser Bildschirm. 
Német magazin
17:05 Magyar gazda   
17:30 Útravaló   
17:50 A szabadság rabsá-
gában - Portréfilm Holesch 
Dénes festőművészről 
18:55 Hogy volt?! Kovács 
Katit köszöntjük 
20:00 Csak színház és más 
semmi  6/5.: Főpróba Mi-
közben a Komédiás Szín-
házban izgatottan készül-
nek a főpróbára, a társulat 
tagjaiban egyre nő a fe-
szültség. Lili és Alinda 
háborúja komoly problé-
mákat okoz Barnának. 
Petra riasztó felfedezést 
tesz az új darabjával 
kapcsolatban. Nóra 
igyekszik rávenni Zsoltot, 
hogy ne árulja el a titkát.
21:00 Híradó 
21:35 Maradj talpon!  
22:35 Ridikül   
23:35 Család-barát    

00:45 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Rejtélyes XX. század  
02:00 Amerikai komédia 
(1978)  Rendezte: Karin-
thy Márton Szereplők: Ba-
lázs Péter, Bencze Ilona 
(Tony), Benedek Miklós 
(Hopkins), Bergendy e- 
gyüttes, Dózsa László, 
Gálvölgyi János (Galesco), 
Inke László (Dubois), Ká-
nya Kata, Lukács Sándor 
(Cole), Makay Sándor, 
Mányai Zsuzsa, Máthé 
Erzsi (Dubois-né), Mikó 
István (Charley), Sugár 
István, Szabó Gyula 
(Hiloran), Szakácsi Sándor 
(-), Szombathy Gyula (dr. 
Acesby) A karriertörténet 
New Yorkban játszódik a 
XX. század első felében. A 
Gold Star Line hajózási 
vállalat vezetője egy eman-
cipált, agilis, fiatal üzlet-
asszony. A kemény külső 
mögött a nőt csak Cole 
Anderson, a fiatal, jóképű 
beosztottja látja meg. 
03:20 Töredékek Címerek, 
zászlók 
03:50 Duna anzix Kőbe 
vésett bécsi történelem - 2. 
04:05 Rocklexikon Presser 
Gábor 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Bucses-
hegység- Emléktúra az 
ezeréves határon 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül   
07:45 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/5. Megtartó hagyo-
mányban Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:50 Hazajáró Felcsík 1.    
09:20 Magyar Krónika  
09:45 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Tessék!    
10:25 Új nemzedék  
10:50 Kereszt-Tények 
11:00 Így szól az Úr!   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Vörös bestia (1995)  
Rendezte: Makk Károly. 
Szereplők: Benedek Mik-
lós, Beregi Péter, Dénes 
Judit, Fekete András, Gyur-
kovics Tibor, Hernádi Ju-
dit, Hirtling István, Kállai 
Ferenc, Kerekes Éva, Moór 
Marianna, Nagy Balázs (-), 
Rátóti Zoltán, Szacsvay 
László, Tándor Lajos 
13:00 Híradó 
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró   
14:10 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:00 Slovenski utrinki  
Szlovén magazin
16:30 Alpok-Adria  
17:00 Család és otthon   
17:30 Tálentum Carelli 
Gábor operaénekes 
18:00 MMA - portré soro-
zat Mécs Károly - Álmá-
ban nevet 
19:00 Hogy volt?! Cseh 
Tamásra emlékezünk 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó 
21:35 Maradj talpon!  
22:35 Ridikül   
23:30 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Életművész Scherer 
Péter 
02:25 Vörös bestia (1995)  
Rendezte: Makk Károly. 
Szereplők: Benedek Mik-
lós, Beregi Péter, Dénes 
Judit, Fekete András, Gyur-
kovics Tibor, Hernádi Ju-
dit, Hirtling István, Kállai 
Ferenc, Kerekes Éva, 
Moór Marianna, Nagy 
Balázs (-), Rátóti Zoltán, 
Szacsvay László, Tándor 
Lajos (-) Kettesy Félix, a 
jóképű, de szegény fiatal-
ember élete nagy lehetősé-
ge előtt áll, eljegyezte Lu-
cillet, egy vagyonos házas-
pár lányát, apósa üzlettársa 
lesz, sőt egy amerikai üzlet-
ember is jelezte beszállását 
egy bánya kiaknázásába... 
Ám ekkor felbukkan Eve-
lyne, a vörös bestia, soroza-
tosan kompromitálja Féli-
xet, szétdúlja az eljegyzést, 
tönkreteszi az üzletét. Ki-
derül, mindez egy kitervelt 
bosszú része...
03:45 Töredékek  A nő és 
hivatása 
04:05 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyarmattól 
Ipolyságig 1. 
05:50 Négy szellem 
06:50 Ridikül   
07:45 MMA - portré soro-
zat Mécs Károly - Álmá-
ban nevet 
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnokBartók Béla 
09:10 Orosz nyelvű hírek  
09:20 Iskolapad    
09:45 Élő egyház    
10:05 Katolikus krónika  
10:30 Isten kezében  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Buborékok (1983)  
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Léner Péter. Szereplők: 
Körmendi János (Somlay 
Ignác), Psota Irén (Somlay-
né), Egri Márta (Solmay 
Szerafina), Incze József (Sol- 
may Róbert), Kovács Titusz 
(Solmay Béla), Be-nedek 
Miklós (Návay Miklós), 
Vándor Éva (Solmay Aran-
ka), Markovits Bori (Solmay 
Gizella), Csákányi László 
(Marosán Demeter)
13:00 Híradó 
13:20 Tessék!    
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A 
korondi Józsa - család
14:15 Töredékek Az 
Árpád-házi szentek és le-
gendáik 
14:40 Család-barát   
16:00 Életkerék   
16:30 Összhang 
17:05 Kosár   
17:30 Tálentum Jani, Ger-
gő és a 6 ások Riportműsor  
18:05 Budapest ostroma 
(2015)  2/1.Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
19:00 Hogy volt?! Csűrös 
Karolát köszöntjük 
19:55 Slágertévé 13. rész 
21:00 Híradó 
21:35 Maradj talpon!  
22:35 Ridikül  
23:35 Család-barát

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Fábry  
02:40 Buborékok (1983)  
Magyar tévéfilm  
04:05 Slágertévé 13. rész 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Öt kontinens  
07:10 Kézjegy Cserhalmi 
György portré. 2006 janu-
árjában Cserhalmi György 
Prágába utazott, hogy ot-
tani barátaival találkozzon, 
és részt vegyen egy filmbe-
mutatón. Az út lehetőséget 
adott, hogy a kiváló szí-
nész személyiségét és pá-
lyáját sajátos, „prágai” né-
zőpontból mutassuk be. 
Filmünkben Cserhalmi 
György mellett megjelenik 
egy cseh színész-kolléga, 
Miroslav Donutil, valamint 
négy kiváló rendező – Dra-
homíra Vihanová, Ondřej 
Trojan, Jiří Menzel és Juraj 
Jakubisko.
08:15 Német nyelvű hírek   
08:25 Unió28   
08:50 Kosár    
09:15 Itthon vagy!   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Szerelmes földrajz  
A természetben minden a 
helyén van - Szemadám 
György
10:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Gróf 
Széchenyi Istvánné Seilern 
Cresence (1799-1875) 
10:45 Öt kontinens  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 HÁZASSÁG HE-
TE Ida regénye (1931) 
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Székely István. Sze-
replők: Rajnai Gábor (Ó 
Péter), Ágay Irén (Ó Ida), 
Gombaszögi Ella (Julis), 
Berky Lili (Főnökasszony), 
Gózon Gyula (Bogár úr), 
Mály Gerő (Tejesember), 
Jávor Pál (Balogh János)
13:00 Híradó 
13:20 Egyetlen fa maradt 
(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm  Rendezte: Tren-
csényi Klára A film 2014 
tavaszán forgott a háború-
ból tizenöt éve kilábalt Ko-
szovóban, s az itt maradt 
elenyészően kevés szerb 
lakos életébe ad betekin-
tést. Hősünk egy szerb 
orthodox pap, aki alig 
negyven fős gyülekezeté-
vel él Pristinában, a kizáró-
lag albánok lakta főváros-
ban, egy huszonéves szerb 
festő, aki egy kis faluba 
szorult be és angolul mer 
csak beszelni, ha ki kell 
mennie a szomszéd 
városba 
14:00 HÁZASSÁG 
HETE Széki lakodalom 
Magyar dokumentumfilm  
14:40 Család-barát    
16:15 Novum   
16:45 Hogy volt?! 
„Színházról-színházra”
17:45 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
18:35 Mindenből egy van 
19:40 A Dal (2016)  6/4.
22:00 Híradó 
22:35 Legenda - válogatás 
23:20 Család-barát   

00:55 Himnusz  
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű 
hírek   
01:20 Gasztroangyal  
Mezőhegyes 
02:25   Dal 6/4.
04:30 Töredékek Bar-
tók és Kodály Magyar 
ismeretterjesztő  A 19. 
század végén fokozott 
figyelem fordult a népzene 
felé. A magyar népzene ku-
tatásának és feldolgozásá-
nak két kiemelkedő szemé-
lyisége Bartók és Kodály 
voltak. Az ő munkásságuk 
emelte a népzenét a hang-
versenytermek világába.
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű 
hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Gasztroangyal  
Mezőhegyes 
06:50 Egyetlen fa 
maradt Magyar 
dokumentumfilm  
07:20 Német nyelvű 
hírek    
07:35 Élő egyház  
08:00 Minden tudás   
08:25 Profit7   
08:45 Orosz nyelvű 
hírek    
08:55 Noé barátai   
09:25 Novum   
10:00 Térkép    
10:25 Angol nyelvű 
hírek    
10:45 A Dal (2016) 
6/4.
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok   
13:50 Miénk az ég - 
Ezüst szárnyakon 
Négy kapitány, három 
másodpilóta, két sze-
relő, egy szenvedély. 
Ez a siker receptje. 
Így valósulhatott meg, 
hogy az egykor sok 
ezer példányban ké-
szült Liszunov Li2-es 
típusú gépből az 
egyetlen ma is 
működőképes darab 
újra a felhőket hasítja. 
14:25 Család-barát   
15:50 Rúzs és selyem  
16:25 Önök kérték  
17:25 Rejtélyes XX. század  
17:55 Öt kontinens  18:25 
Szeretettel Hollywoodból  
19:00 Gasztroangyal  
Mezőhegyes 
20:00 Budavári Palotakon-
cert (2015) 2/2.:  Az immár 
nyá-ri fesztivállá bővült 
Budavári Palotakoncert 
2015-ben sem marad el! A 
nyár exkluzív operettren-
dezvénye mi mást állíthat-
na ezúttal a középpontba, 
mint Kálmán Imre legnép-
szerűbb művét, mely idén 
ünnepli 100. születésnap-ját! 
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek 24/6.
22:05 On The Spot: 9 hó-
nap alatt a Föld körül 
Párhuzamos történet egy 
háborús övezetből és egy 
katasztrófa sújtotta régió-
ból: születés a Gázai-öve-
zetben és a Fülöp-szigete-
ken. Cseke Eszter és S. Ta-
kács András a tőlük meg-
szokott közelségből mutat-
ják meg az élet legelső pillana-
tát különböző kultúrákban.
23:00 Öt kontinens  
23:35 Család-barát    

00:45 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Karneválvégi éjsza-
ka (1990)  Rendezte: Lázár 
Kati, Jordán Tamás
04:05 Csak színház és más 
semmi  6/5.
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:45 A szabadság rabsá-
gában - Portréfilm Holesch 
Dénes festőművészről. 
Holesch Dénes festőmű-
vész 1910. február 9-én 
született a Felvidéken, 
Besztercebányán.
A Budapesti Képzőművé-
szeti Akadémián Réti nö-
vendékként eltöltött évek 
után Kínában indította 
művészi, emberi és politi-
kai szabadságvágytól haj-
tott, félévszázados világjá-
rását, miközben ezer szállal 
kötődött hazájához. 
08:30 Német nyelvű hírek    
08:40 Rejtélyes XX. század  
09:15 Nagyok  
09:40 Orosz nyelvű hírek    
09:55 Kék bolygó    
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:40 Mai hitvallások 
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Amerikai komédia 
(1978)  Rendezte: Karin-
thy Márton Szereplők: Ba-
lázs Péter, Bencze Ilona 
(Tony), Benedek Miklós 
(Hopkins), Bergendy 
együttes, Dózsa László, 
Gálvölgyi János (Galesco), 
Inke László (Dubois), Ká-
nya Kata, Lukács Sándor 
(Cole), Makay Sándor, 
Mányai Zsuzsa, Máthé 
Erzsi (Dubois-né), Mikó 
István (Charley), Sugár 
István, Szabó Gyula (Hilo-
ran), Szakácsi Sándor (-), 
Szombathy Gyula (dr. 
Acesby) A karriertörténet 
New Yorkban játszódik a 
XX. század első felében. A 
Gold Star Line hajózási 
vállalat vezetője egy eman-
cipált, agilis, fiatal üzlet-
asszony. A kemény külső 
mögött a nőt csak Cole 
Anderson, a fiatal, jóképű 
beosztottja látja meg. 
13:00 Híradó 
13:15 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. század
14:15 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:00 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
16:35 Ecranul Nostru   
Román nyelvű 
nemzetiségi magazin
17:05 Kárpát expressz   
17:30 Tálentum Móser 
Zoltán fotóművész 
Riportműsor  
18:00 Cinema Inferno 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! 
Szacsvay Lászlót 
köszöntjük 
20:00 Rocklexikon Presser 
Gábor
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül   
23:30 Család-barát   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

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

KIADÓ egy családi ház megbizható 

családnak Narre Warren-ben. Három 

hálószoba, egy fürdôszoba, teljessen 

bebutorozva várja Önt. Havi bér 

$1350.- Hívjanak a 0419 197-962 

(Justin), vagy a 0418 889-115 (Judit) 

számok egyikén.

Magyaros ízek
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és 
munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


