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Új tagállam lehet Puerto Rico
A Puerto Ricó-i népszavazáson kis többséggel

úgy döntöttek, hogy a sziget az Egyesült Államok
51. tagállama kíván lenni. Az USA teljes jogú önkor-
mányzattal rendelkezõ társult államában az ameri-
kai elnökválasztással párhuzamosan megrendezett,
nem kötelezõ érvényû népszavazás eredményét az
amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia. A
részvevõk 54 százaléka szavazott az Egyesült Álla-
mok és Puerto Rico között 114 éve fennálló status
quo megváltoztatása mellett. 

Lemondott Montreal polgármestere
Lemondott Montreal polgármestere, miután egy

korrupció után vizsgálódó bizottság szabálytalansá-
gokra bukkant a város által kötött közszolgálati
szerzõdések odaítélésében. Gérard Tremblay 2001
óta állt a város élén. A lemondása közvetlen követ-
kezménye azoknak a súlyosan terhelõ leleplezések-
nek, amelyeket tanúk közöltek egy a montreali és
québeci önkormányzati szerzõdések körül gyanított
korrupciót vizsgáló bizottsággal. A polgármestert
egyik volt párttag társa azzal vádolta meg, hogy sze-
met hunyt pártja illegális finanszírozása fölött.

Felszólalt a pápa a bűnözés ellen
A nemzetközi együttmûködés bõvítésére van

szükség a bûnözés elleni küzdelemben, amelyben
mindig tiszteletben kell tartani az emberi jogokat –
mondta XVI. Benedek pápa, aki kihallgatáson fogad-
ta az Interpol közgyûlésének résztvevõit. Az erõsza-
kos bûncselekmények újabb és újabb formát ölte-
nek, különösen a terrorizmus képes destabilizálni
az országokat – mutatott rá a katolikus egyházfõ, és
felhívta a figyelmet az emberkereskedelemre, mint a
rabszolgaság új formájára, a kábítószer- és fegyver-
kereskedelemre.

Cél a magyar értékek őrzése
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke és több

tárca államtitkára is tagja a Hungarikum Bizottságnak,
amelynek legfõbb feladata a magyar értékek megõrzé-
se, védelme és gyarapítása. A bizottság elnöke Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter, tagja a kormányból
Kardeván Endre agrárigazgatási, Simicskó István sport-,
L. Simon László kulturális, Csizmadia Norbert tervezé-
si államtitkár, Farkasné Gasparics Emese önkormány-
zati helyettes államtitkár. 

Volt miniszter a maffiaügyben
Laborc Sándor, a polgári elhárítás volt fõigazgató-

ja után várhatóan Szilvásy György egykori titokmi-
nisztert is meghallgatják a nemzetbiztonsági bizott-
ságban – derült ki a testület tagjainak nyilatkozatai-
ból. Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke el-
mondta, a zárt üléseken már többször felmerült
Szilvásy neve, az azonban, hogy milyen vonatko-
zásban, államtitok. Több képviselõ szerint a politi-
kust a Portik Tamás nevéhez kötött maffiaügy kap-
csán hallgathatják meg.
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Orbán Viktor elégedett a brüsszeli országjelentéssel

Sikeresen újul a gazdaságunk
A miniszterelnök sze-

rint az Európai Bizottság
szerdai országjelentése azt
mutatja, hogy sikeres a
magyar gazdaság megújí-
tásának modellje. Orbán
Viktor közölte: a brüsszeli
országjelentést a kabinet
komoly sikernek tartja,
hangsúlyozva, hogy Ma-
gyarország az EU sikeres
országai közé tartozik
pénzügyi szempontból.

Ezzel némileg ellent-
mondva, idénre 2,5 száza-
lékos, jövõre 2,9 százalé-
kos, 2014-re 3,5 százalé-

kos költségvetési hiányt
jelez elõre az Európai Bi-
zottság Magyarországon.
Erre az évre a gazdaság
1,2 százalékos visszaesé-
sével számolnak Brüsszel-
ben, amelyet jövõre 0,3
százalékos növekedés kö-
vethet.

Kitérnek arra: a gyenge
növekedést részben a poli-
tikai bizonytalanság, rész-
ben az „egyre torzító
adók” okozzák, itt különö-
sen a pénzügyi szektort
érintõ magas terheket
emelik ki.

A kormány biztosítja a határon túliak adatvédelmét

Megvédik a külhoni választókat
Megfelelõ garanciális

elemeket kíván beépíteni a
kormány a választási re-
gisztráció folyamatába a
külhoni magyar szavazók
adatainak védelme érde-
kében – mondta el Semjén
Zsolt.

A nemzetpolitikáért fe-
lelõs miniszterelnök-he-
lyettes kiemelte: a kezdet
kezdetétõl nyilvánvalóvá
tették, hogy Magyarország
senkinek nem ad ki állam-
polgársági információt, ez
vonatkozik a választási re-
gisztrációra is.

Hozzátette: a választási
regisztráció folyamata so-
rán figyelmet fordítanak
arra, hogy azon országok
állampolgárai, akiket emi-
att retorzió érhet, úgy tud-
janak regisztrálni, hogy az

ne jusson adott állam tu-
domására.

Ugyanakkor megje-
gyezte: abból jogilag még
semmi nem következik,
hogy valakirõl tudják, ma-
gyar állampolgár. Vele
szemben csak akkor lehet-
ne fellépni, ha azt tudják
bizonyítani, hogy az illetõ
maga kérelmezte a ma-
gyar állampolgárságot.  

Robert Fico szlovák kor-
mányfõ korábban úgy
okoskodott, hogy a válasz-
tók elõzetes regisztráció-
ját nyilvánosságra kell
majd hozni, és így arra is
fény derülhet, hogy mely
szlovák állampolgárok
azok, akik magyar állam-
polgárságot szereztek, s
így elveszítik a szlovák ál-
lampolgárságukat.

Barack Obama a
Twitteren köszönte meg
híveinek, hogy támogat-
ták az elnökválasztáson.
„Mindent, amit elértem,
nektek köszönhetek” – ír-
ta a közösségi portálon az
elnök, akinek hívei önfe-
ledt ünneplésbe kezdtek a
nagyvárosok utcáin. Ha-
talmas ujjongó tömeg
gyûlt össze Obama chica-
gói választási fõhadiszállá-
sánál, a New York-i Times
Square-en és Los Angeles
központjában is.

Barack Obama percekig
nem tudott megszólalni az
õt éljenzõ tömegtõl, ami-
kor el akarta mondani
gyõzelmi beszédét a de-
mokrata kampányköz-
pontban, Chicagóban.

Ezután a régi-új elnök
hosszú és szenvedélyes be-
szédet mondott, amelynek
legfontosabb üzenete az
volt, hogy az ország lakossá-
ga az éles pártpolitikai meg-
osztottságtól függetlenül
alapvetõen közös értékeket
vall, és közösen kell dolgoz-
nia, hogy elérje céljait.

„Ez a nemzet nem
olyan megosztott, mint
amit a politika mutat” –
mondta. A közös értékek
közé tartozik szerinte az,
hogy mindenki jó iskolát
szeretne a gyerekeinek, és
azt szeretné, ha Ameriká-
ra erõs hadsereg vigyázna.
Szerinte mindenki egyet-
ért abban, hogy az ország
továbbra is a technológiai
fejlõdés úttörõje kell, hogy

legyen, és hogy csökken-
teni kell az államadóssá-
got és enyhíteni a társadal-
mi egyenlõtlenségeket. 

Obama szerint az ameri-
kaiak arra szavaztak, hogy
az emberek „munkáival, ál-
lásaival törõdjünk. Szeret-
nék együttmûködni mind-
két párt vezetõivel, hogy
szembenézzünk azokkal a
problémákkal, amik az or-
szágot sújtják. Sok mun-
kánk van” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, a de-
mokráciában a munka
nem ér véget a szavazás-
sal. „Amerika arról szól,
hogy mit lehet elérni kö-
zös munkával. Ezekre az
alapokra épült az orszá-
gunk. Ez az ország többet
vállalt, mint bármely más
nemzet a világon. Hiszem,
hogy meg tudjuk tartani
az alapítóatyák által tett
ígéreteket, hogy bárhon-
nan jöttél, bárhogy nézel
ki, bármit teszel, fekete,
vagy fehér, vagy gazdag
vagy, szegény vagy, vagy
meleg, vagy nem meleg,
van lehetõséged Ameriká-
ban” – emelte ki az elnök. 

Obama több más úgy-
nevezett „billegõ” vagy
„csatatérállam” állam mel-
lett gyõzni tudott a kulcs-
fontosságúnak tartott
Ohióban, és az állam 18
elektorával elérte az el-
nökválasztói testületben
az újraválasztáshoz szük-
séges 270 szavazatot. Is-
mét bebizonyosodott az a
politikai axióma, hogy

Ohio elhódítása nélkül re-
publikánus elnökjelölt
nem tud gyõzni az Egye-
sült Államokban.

A II. világháború utáni
idõszakban ezzel Bill Clin-
ton után Obama a máso-
dik olyan demokrata párti
elnök, aki meg tudta sze-
rezni a második mandátu-
mot is, és a Fehér Ház elsõ
olyan lakója, akinek 7,5
százalék feletti munkanél-
küliségi ráta felett sikerült
a duplázás.

Mitt Romney republiká-
nus párti elnökjelölt elis-
merte vereségét, és gratu-
lált Obamának. „Ez a nagy
kihívások ideje Amerika
számára, és imádkozom
azért, hogy az elnök sike-
res legyen nemzetünk irá-
nyításában” – mondta
Romney.

A szenátusban a de-
mokraták, a képviselõház-
ban a republikánusok õr-
zik meg a többségüket.
Maradt tehát az elmúlt két
évben bénultságot hozó
status quo. Az elnök az el-
múlt két évben szinte
egyetlen javaslatát sem
tudta átvinni a republiká-
nus többségû képviselõ-
házon. Pedig januárig
meg kell egyeznie a két
pártnak a költségvetési de-
ficit csökkentésének mód-
járól.

A felmérések azt mutat-
ják: Obama a spanyolajkú
kisebbség, a nõk, a feke-
ték és a mérsékeltek támo-
gatásával nyert. Az ameri-

kai választók számára a
gazdaság volt a legfonto-
sabb kérdés. Az is kide-
rült, hogy az elnök egész-
ségbiztosítási reformja
nem olyan népszerûtlen,
mint gondolták: csak vá-
laszadók negyede vonná
vissza, ötven százalékuk
szerint pedig maradnia
kell a törvénynek.

A republikánus pártnak
David Gergen, a CNN poli-
tikai elemzõje szerint visz-
sza kell térniük a politikai
középre a szélsõjobbról,
ahová a Teadélután-moz-
galom sodorta õket. Emi-
att veszítettek el több sze-
nátori széket is. A pártnak
azzal is szembe kell néz-
nie: az Egyesült Államok
lakossága egyre „színe-
sebb”, ezért nem építheti
választási stratégiáját to-
vábbra is a fehér, vallásos
szavazókra, nyitnia kell a
kisebbségek felé is.

Áder János köztársasá-
gi elnök levélben gratulált
Obamának. Az államfõ azt
írta: meggyõzõdése, hogy
a következõ években to-
vább fejlõdnek a két or-
szágot összekötõ baráti
kapcsolatok.

Áder János közölte: Ma-
gyarország a jövõben is el-
kötelezetten együttmûkö-
dik Obamával és kor-
mányzatával, hogy „a vilá-
got jobbá, igazságosabbá
és biztonságosabbá te-
gyük, és hogy tovább erõ-
södjenek az Atlanti-óceánt
átívelõ kötõdéseink”.

A demokraták nyerték a választást az Egyesült Államokban

Újra Obama az amerikai elnök
Újabb négy évig Barack
Obama maradt az Egye-
sült Államok elnöke. A
Fehér Ház eddigi lakója
szoros versenyben, de a
kulcsfontosságú álla-
mok többségében gyõ-
zelmet aratva, végül
meggyõzõ fölénnyel
nyerte el az elnökválasz-
tásban döntõ elektori
szavazatok többségét.

A rendezvényen Tamás Sándor az
RMDSZ képviseletében üdvözölte, hogy a
többi magyar párt is csatlakozott a tünte-
téshez. A megyei önkormányzati vezetõ
petíciót adott át a prefektusi hivatalnak,
amelyben felszólította Codrin Munteanut,
kérjen bocsánatot a székelyektõl, ellenke-

zõ esetben újabb tüntetések lesznek. Az
RMDSZ, de a Székely Nemzeti Tanács is
sérelmezte korábban, hogy a prefektus

feljelentette a közigazgatási bíróságon
Ráduly Istvánt, Uzon község polgármes-
terét, amiért a községházára kitûzte a szé-

kely zászlót. A prefektus amellett érvelt,
hogy Székelyföld nem alkotmányos enti-
tás, így zászlajának kitûzése illegális.

Sepsiszentgyörgyön székely zászlóval
vonultak az emberek a Kovászna me-
gyei prefektus hivatala elé, ahol petíci-
ót adtak át. Több száz székely zászlót
lobogtattak a tüntetés résztvevõi. A
prefektúra elõtti akciót Tamás Sándor,
a Kovászna megyei tanács elnöke és
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere hirdette meg. A szervezõk és a
tüntetés négyezer résztvevõje az ellen
tiltakozott, hogy Codrin Munteanu
prefektus módszeresen támadja a ma-
gyar szimbólumokat, köztük a székely
zászlót.

Sepsiszentgyörgyön több ezren tüntettek a magyargyalázó prefektus ellen

Saját földjükön sértegetik a székelyeket

Székely tüntetõk Sepsiszentgyörgyön

Obama a Fehér Ház elsõ olyan lakója, akinek 7,5 százalék feletti munkanélküliségi ráta felett 
sikerült a duplázás

Percekig nem tudott megszó-
lalni az õt éljenzõ tömegtõlViszonyunkat a közös érdekek határozzák meg

Erős szövetség Washingtonnal 
Az amerikai-magyar

kapcsolatokat a szövetségi
viszony, a közös értékek
határozzák meg – közölte
Eleni Tsakopoulos Kouna-
lakis. Ez sosem fog meg-
változni annak függvényé-
ben, hogy éppen melyik
párt adja az Egyesült Álla-
mokban az elnököt – szö-
gezte le budapesti ameri-

kai nagykövet. A diploma-
ta azzal kapcsolatban,
hogy mire számíthat Ma-
gyarország az új Obama-
kormány megalakulásá-
val, kijelentette: a NATO-
szövetségesi viszony, a
partneri, baráti viszony, a
közös értékek „kétoldalú
kapcsolataink fundamen-
tumai”.
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Kéziratokat nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelenõ írások nem minden esetben 
tükrözik a szerkesztõség véleményét!

November 10., szombat:
Réka, Ariel

November 11., vasárnap 
Márton, Martin

November 12., hétfõ 
Jónás, Renátó

November 13., kedd
Szilvia

November 14., szerda
Aliz

November 15.,csütörtök
Albert, Lipót

November 16.,péntek
Ödön, Edmond

Boldog névnapot! 
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Az információt a család
egyik tagja megerõsítette a
Kaposvári Újságnak. A
boncoláskor a máj állapo-
tából következtettek arra
az orvosok, hogy a 11 éves
felsõmocsoládi kisfiút élve
temették el.

Az internetes újság csa-
ládtagtól származó infor-
mációi szerint „Bencét va-
lóban olyan brutálisan
megkínozták a gyilkosai,
mielõtt élve eltemették,
hogy annak részleteit –
mint sajtótájékoztatóján a
somogyi fõkapitány
mondta, s ezzel egyet kell
értenünk, kegyeleti okok-
ból – nem szabad nyilvá-
nosságra hozni”.

A portál értesülését a
rendõrségen nem kíván-

ták sem cáfolni, sem meg-
erõsíteni.

A brutális gyilkosság el-
követésével a rendõrség P.
Erikát, a fiú nevelõanyját
és két kaposvári hajlékta-

lant, K. Józsefet és B. Jó-
zsefet gyanúsítja. 

A bûntettben való rész-
vételt mindhárman beis-
merték a kihallgatások so-
rán.

Szita Bencét kegyetlenül megkínozták gyilkosai

Élve temették el a kisfiút
Orvosi körökbõl származó információk szerint élve temették el a bestiálisan
megölt Szita Bencét a gyilkosai.

Több ezren rótták le kegyeletüket a kisfiú temetésén

A legújabb történelmi
kutatások eredményeinek
ismeretében egyre gyak-
rabban merül fel a kérdés,
vajon ki is volt Attila hun
uralkodó. Cey-Bert Róbert
a mélylélektani és jelkép-
filozófiai kutatás szakte-
kintélye, aki õstörténeti és
vallástörténeti kutatáso-

kat vezetett Belsõ-Ázsiá-
ban, Mongóliában, Ujguri-
ában és Tibetben. 

A szerzõ az ókori el-
lentmondásos történelmi
forrásokat tekintetbe véve
Attila szemszögé-
bõl mutatja be az
V. század elsõ felé-
nek legjelentõsebb
eseményeit és leg-
fontosabb szemé-
lyiségeit. Az olvasó
megismerheti Atilla
gondolkodásmód-
ját, szellemi és lelki
értékrendszerét, az
uralkodói és hadve-
zéri döntések lélek-
tani hátterét.

A történelmi re-
gény színesen és ér-
dekesen mutatja be
az olvasónak a hun
lélektani, szimboli-

kai és társadalmi értékeket,
és betekintést enged a kor
forradalmi változásokkal te-
li világába, amelyben Attila
személyisége meghatározó
szerepet játszott.

Atilla, a hun üzenet címmel mutatták be Cey-Bert Róbert Gyula legújabb kötetét.
A Püski Kiadó gondozásában megjelent regény célja, hogy a hun vezért övezõ le-
gendák ellenében feltárja az igazságot, ezzel a közgondolkodásban az õt megil-
letõ helyet biztosítsa a nagy történelmi alaknak.

Történelmi regény hiteles forrásmunkákkal

Küldetésünk a hun üzenet

Cey-Bert Róbert Gyula

A könyv címlapja

Turek Miklós színmû-
vész elõadása színházi és

irodalmi elemeket ötvözve
nemcsak Radnóti költésze-
tét mutatta be, hanem a
költõ alakját is megidézte a
bemutatott verseken ke-
resztül. Radnótit 68 éve,
1944. november 9-én mun-
kaszolgálatos társaival
együtt tömegsírba lõtték a
nyilasok Abdánál. 

Több mint színház és
több mint irodalom – így
jellemezte Turek Miklós a
versszínházat. A londoni
elõadás a költõ életét Rad-
nóti õrangyalának szem-

szögébõl mutatja be, de az
angyal képtelen megvéde-
ni Radnótit a rá váró sors
beteljesülésétõl – idézte a
színészt Végh Gyöngyi
sajtótitkár.

Radnótira emlékeztek Londonban

„Árny az árnyban”
Turek Miklós Radnóti Miklósról szóló versszínház-
elõadását mutattak be Árny az árnyban címmel a
londoni Magyar Kulturális Központban.

Radnóti Miklós

Turek Miklós

Mint a kritikus meg-
jegyzi, „ha valaki érdemes
arra, hogy filmre vigye
Magyarország leg-
ismertebb drámá-
ját, akkor az
Jankovics Marcell,
az ország leghíre-
sebb élõ animáci-
ós filmese”.

A cikk kiemeli,
hogy a tragédia
mind a 15 színe
más stílusban ké-
szült, a három-
órás alkotásban
egyik nagyszerû
látványvilág köve-
ti a másikat. Szá-
mos valós törté-
nelmi szereplõ és
kulturális ikon
bukkan fel, így lát-
ható Lenin, Sztá-

lin, Hitler, valamint
Mickey egértõl Marilyn
Monroe-n át a Beatlesig
számos figura. 

A drámai látomás nem
mentes a haláltól és öldök-
léstõl – teszi hozzá a szer-
zõ. A filmmel kapcsolat-
ban Orosz Márton, a Szép-
mûvészeti Múzeum fotó-
és médiagyûjteményének
kurátora azt mondta:
„Monumentális, giganti-

kus opuszt teremtett
Jankovics Marcell. Ez az a
film, amelyre egész életén
át készült”.

Robert Ito méltatja a
rendezõ életmûvét, meg-
említi a nagysikerû János
vitéz, Fehérlófia, Sisyphus
és a Küzdõk címû díjnyer-
tes alkotásait, valamint
elemzi a Tragédia keletke-
zésének példátlanul hosz-
szú történetét.

Méltatja a New York Times Jankovics Marcell Tragédiáját

Micsoda nagyszerű látványvilág!
A minapi amerikai bemutató alkalmából méltatta
Robert Ito, a The New York Times kritikusa
Jankovics Marcell Az ember tragédiája címû monu-
mentális animációs filmjét.

Jankovics Marcell

Jelenet a Tragédiából

„Az Európai Unió nem
csukhatja be a szemét, és
nem maradhat csendben a
törvényesség újabb rom-
bolásával szemben, ame-
lyet Orbán léptetett életbe.
Az elõzetes regisztráció-
val megvalósul az intéz-
ményes diktatúra” – jelen-
tette ki Mesterházy Attila. 

Az EU állítsa meg a fa-
siszta sodródást címû inter-
júban az MSZP elnöke úgy
véli, hogy az Orbán-kor-
mány minden intézkedését
„az önkényuralom logikája
sugallta, amely nem a jövõ-
be tekint, hanem a sötét,
gyászos múltból meríti táp-
talaját minden téren sza-

badsággyilkoló politikával:
a polgárjogoktól a szociális
jogokig”.

Mesterházy Attila ki-
emelte, hogy a Nobel-béke-
díjjal kitüntetett Európa
„nem nézheti passzívan
Magyarország fasisztává
válását”, ami – mint állította
– „példa lehet a Kelet-Euró-
pában és a máshol is egyre
inkább gyökeret eresztõ po-
pulista és Európa-ellenes
pártok számára.”

A választási regisztrációban az intézményes diktatúrát látják

Fasizmussal riogatnak a szocialisták
Az Európai Unió fellépését sürgette a magyar válasz-
tási regisztrációval szemben Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke a l'Unitá címû baloldali olasz lapban.

A Hetek címû lap emlé-
keztet arra: 3 éve meggyil-
koltak egy 19 éves magyar
lányt Hollandiában. Az eset
kapcsán nemzetközi látó-
szögbe került a Nyíregyhá-
za környékérõl Amszterda-
mot elözönlõ lánykereske-
delem, s kiderült: a magyar
lányok a holland prostitú-
ció legaljának számítanak,

mert õk a leg-
olcsóbbak és a leg-
kihasználhatóbbak. 

Többségükben ro-
ma, képzetlen, alig 18
éves lányokról volt szó,
akiknek az otthoni körül-
ményekhez képest
még ez is kitö-
résnek szá-
mít.

A Nyugat-Európába
irányuló ma-

gyar pros-
titúció az
uniós csat-

lakozás óta
vált döm-
pingszerû-
vé, elsõsor-

ban a legális
szabályozású

országok: Svájc,
Hollandia, Né-
metország és

újabban Kana-
da felé is.

(Fotónk
illusztráció)

Magyar prostituáltak árasztják el Hollandiát és Svájcot

Olcsó a nyírségi leány
Amszterdamot és Zürichet elárasztják az olcsó magyar
prostituáltak, akiknek az átlagéletkora egyre csökken.
Az emberkereskedelemmel összefonódó szexrab-
szolgaság felszámolásában a nemzetközi összefo-
gást az országok eltérõ jogi szabályozása és
hozzáállásbeli különbsége hátráltatja. 

Fizessen elõ 
a nyugati világ 

legnagyobb magyar
hetilapjára!

Olvassa a
Kanadai Magyarságot!



Hende Csaba szerint
XXI. századi felderítési ké-
pességekre tesz szert
ezekkel a repülõgépekkel
a honvédség. Hozzátette:
misszióban lévõ katonáink
biztonsága szempontjából
rendkívüli jelentõségû,

hogy mozgásukat robotre-
pülõgép segíti, felderíti a
haladási útvonalukat, a rá-
juk leselkedõ támadókat,
vagy út mentén elhelye-
zett robbanóeszközöket.

A miniszter elmondta: 
a Honvédelmi Miniszté-

rium tervezi 
a drónok be-
szerzését, ami-
re a csapatpró-
ba után kerül
sor; a hadse-
reg kipróbálja
a szerkezete-
ket, esetleg ja-
vaslatokat tesz

arra, hogy katonai felhasz-
nálásra miként lehetne
még alkalmasabbá tenni
az eszközöket, ezután kez-

dõdhet a rendszeresítési el-
járás.

A tárcavezetõ szerint
nemzetgazdasági szem-
pontból jelentõs, hogy ha-
zai gyártásban szerezhe-
tõk be az eszközök, hiszen
így feleannyiba kerülnek,
mint ha külföldrõl vásárol-
nák meg azokat. Reményét
fejezte ki, hogy a honvéd-
ség hadiipari cégei sikerrel
értékesítik új fejlesztésüket
civil területen is.

A magyar fejlesztésû, pilóta nélküli repülõgépek
nem csak katonai célokra alkalmasak, segítséget
nyújthatnak vészhelyzetek elhárításában is – mond-
ta Hende Csaba honvédelmi miniszter a gépek
veszprémi bemutatóján.

Nem okozott meglepe-
tést Barack Obama gyõ-
zelme a washingtoni ma-
gyar nagykövetségen,
ahol nem várnak nagy vál-
tozást Magyarország meg-
ítélésében az amerikai el-
nökválasztás után - mond-
ta a diplomata.

Azok a kritikák, ame-
lyek korábban az „egyen-
súlyok és fékek” kérdésé-
ben hangzottak el az
amerikai vezetés részé-
rõl, lecsillapodtak, rész-
ben, mert lelassult a ma-
gyar törvényhozás tem-
pója, fõként pedig azért,

mert elismerték, hogy
egyes magyar jogszabá-
lyokat az amerikai admi-
nisztráció által elvárt
iránynak megfelelõen
módosítottak – tette hoz-
zá a nagykövet.

Annak ellenére, hogy
Barack Obama marad az el-
nök, a magyar nagykövet-
ség fõ partnere, a külügy-
minisztérium élén változás
lesz, Hillary Clinton távozá-

sával a felsõ
vezetés össze-
tétele is módo-
sul, ezért a
követség fi-
gyeli a szemé-
lyi változáso-
kat és arra tö-
rekszik, hogy
mielõbb felve-
gye a kapcsolatot az új
emberekkel – mondta
Szapáry György.

A washingtoni magyar nagykövetség az amerikai
külügy élén várható változásra készül – mondta
Szapáry György nagykövet.

A magyar vállalkozáso-
kat hátrányosan megkü-
lönböztetik, holott priori-
tást kellett volna adni a gaz-
daságnak az adózási ver-
senyképesség és a foglal-
koztatás tekintetében – mu-
tatott rá Demján Sándor.

Európának vissza kell
térnie a munkához, a veze-
tés képessége az, ha valaki
a válság idején a lényegre
összpontosít, az EU pedig
erre nem képes. Az unió
forrásokat von el, és növe-
kedésellenes politikát foly-

tat, Brüsszelben nincs meg
a szakmai képesség a gon-
dok megoldására. Az IMF
teljesen más nézeteket vall,

ezért talán felülírja a tehet-
ségtelenség és bürokrácia
uniós halmazát. 

Ugyanakkor Demján
Sándor hangsúlyozza: az
uniós források lehívásá-
nak elmulasztása felér a
hazaárulással, ezért ha
más nem, gödrök ásására
és betemetésére kell lekér-
ni a pénzt, mert ez is nö-
veli a GDP-t.

Demján Sándor úgy vé-
li: 15-20 év múlva Európa
éhezni fog, mert kitelepíti
az élelmiszertermelést, és
ezzel a saját hozzáférését
számolja fel.

Minden gazdaság a világgazdaság mészárszékére
kerül, ha nem munkaorientált – mondta A növeke-
dés feltételei címû konferencián Demján Sándor, a
VOSZ elnöke. Magyarországon alapvetõ stratégiai
hibák okozzák a cégek sikertelenségét: az állam-
adósságot nem visszafizetni kell, hanem kinõni –
hangsúlyozta, hozzátéve: a visszafizetett pénzek
szegénységi bizonyítványt jelentenek, mert azt mu-
tatják, hogy nincsenek jó befektetési célok.

Apor Vilmos szobra Győrött
Felavatták Boldog Apor Vilmos

vértanú püspök bronzszobrát a gyõ-
ri Püspökvár kertjében. Gasztonyi
László helyi vállalkozó, a Lebó Ferenc
által készített két és fél méter magas
mû adományozója elmondta: „Gyõr
mindig tisztelettel adózott nagyjai
elõtt”, hozzátéve: a szobor azt az
empátiát hivatott megjeleníteni a ma
szemlélõje elõtt is, amiben Boldog Apor Vilmos nagy-
sága rejlett. Emlékeztetett rá, hogy a püspök mindig
kiállt a szûkölködõk, az üldözöttek mellett.

Zuhan a magyar ipari termelés
A magyarországi ipari termelés mértéke az elõzõ

év azonos idõszakához viszonyítva 3,8 százalékkal
csökkent. Ez 2009 novembere óta a legmélyebb ha-
nyatlás. Az év elsõ háromnegyedében 0,8 százalékkal
alacsonyabb volt az ipari kibocsátás, mint az elõzõ
évben. Az idei elsõ kilenc hónapban negyedszer mu-
tatott csökkenést az éves összevetésû index: március-
ban 1,5, áprilisban 2,9 százalékkal gyengült az ipar
teljesítménye. 

Tovább esik az építőipar
Nem érte még el a hazai építõipar a gödör alját, a

lakásépítések száma az elmúlt évhez képest újabb
húsz százalékkal csökkent, építési engedélyekbõl is
tizenkét százalékkal kevesebbet adtak ki. Szakértõk
szerint hosszú távú bérlakás-építési koncepció nélkül
nem indulhat be a növekedés. Budapesten az átlagos
mértéket jóval meghaladva, ötvennyolc százalékkal
esett vissza a lakásépítés. 

A kormányfőhöz fordul az apa
Az ír kormányfõ közbenjárását kérte a több mint

tíz éve halálra gázolt két leányfalui gyermek édesapja
azért, hogy a tettes, Francis Tobin letöltse a rá kisza-
bott büntetést. A férfi a magyarországi ír és az íror-
szági magyar nagykövetnek juttatta el Enda Kenny
miniszterelnöknek szánt videoüzenetét, kérve, hogy
õk küldjék el azt a kormányfõnek. Francis Tobint a
magyar bíróság távollétében 18 havi fogházra ítélte. A
magyar hatóságok kiadatási kérelmét az ír legfelsõbb
bíróság idén végleg elutasította.

Elment „Senor Magyarország”
Kilencven éves korában elhunyt Magyarország ve-

nezuelai tiszteletbeli fõkonzulja, Fenjves János. A
„Senor Magyarországnak” is nevezett diplomata 1995
óta töltötte be Magyarország venezuelai tiszteletbeli
konzuli pozícióját. Fenjves János 1947-ben, Zágráb-
ban szerzett vegyészmérnöki diplomát, ezután Pá-
rizsba, majd 1948-ban Venezuelába költözött, ahol
üzletemberként tevékenykedett. Konzulként nem
csak a nagyköveti és a kereskedelmi tanácsosi mun-
kát végezte, hanem a Venezuelában lebukott magyar
drogfutárokat is rendszeresen látogatta a börtönben,
saját költségén próbált javítani a körülményeiken.

Lemondott a CIA főnöke
Váratlanul benyújtotta lemondását David Petraeus,

a CIA fõnöke – közölték hivatalosan Washingtonban.
A férfi a Barack Obama elnöknek írt levélben jelentet-
te be, hogy házasságon kívüli viszonya miatt megvá-
lik tisztségétõl, s lemondását az elnök elfogadta. Ba-
rack Obama méltatta David Petraeus pályafutását.
Úgy ítélte meg, hogy a lemondott CIA-fõnök jelentõs
szolgálatokat tett évtizedeken keresztül az Egyesült
Államoknak. 

Szabadlábon védekezne Tóásó
Ha a bolíviai igazságszolgáltatás nem hajlandó le-

zárni a terrorista összeesküvéssel vádolt Tóásó Elõd
perét, a bíróság legalább tegye lehetõvé, hogy a vád-
lott szabadlábon védekezhessen – mondta Sergio
Rivera, a magyar férfi ügyvédje. A Bolíviában megvá-
dolt Tóásó Elõd és Mario Tadic ügyvédjei a per lezá-
rását és a vád törlését indítványozták arra hivatkozva,
hogy lejárt a vizsgálati fogságnak a büntetõ törvény-
könyvben engedélyezett legfeljebb 36 hónapos idõ-
tartama.
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Az államadósságot nem visszafizetni, hanem kinõni kell

Húsz év múlva éhezni fogunk?

A washingtoni nagykövetség keresi az új kapcsolatokat

Már Clinton távozására készülnek

Demján Sándor

Szapáry 
György

Hende
Csaba

Munkahelyet teremtenek a magyar drónok

Hazai repülők a honvédségnek

Az európai uniós állampol-
gárok szeretnék, ha az EU
több munkahelyet teremtene,
és hatékonyabb lenne a sze-
génység felszámolásában –
mondta Andor László, az Eu-
rópai Bizottság foglalkoztatá-
sért, szociális ügyekért és tár-
sadalmi összetartozásért fele-

lõs biztosa, aki szerint, amikor
az EU vezetõ testületei az unió
továbbfejlesztésérõl döntenek,
el kell gondolkodni-
uk azon is, hogy
szükség van-e szoci-
ális unióra is.

Andor László a
magyar tudomány

napja tiszteletére rendezett nemzet-
közi konferencián arról is beszélt,
hogy a közvélemény-kutatásokból

az derül ki, az uniós ál-
lampolgárok szeretnék,
ha az EU több munkahe-
lyet teremtene, és hatéko-
nyabb lenne a szegénység
felszámolásában.

Andor László EU-biztos: Szükség van-e szociális unióra?

Küzdenének a szegénység ellen

Andor 
László



Az indulás nem volt iz-
galomtól mentes, a Pasaré-
ti téren háromegyed hatkor
csak Takács Pista várt rám,
a többiek, akik elõzõ este
még jöttek volna velünk,
úgy látszik, meggondolták
magukat. Egy tiszti járõr
érkezett a térre, közülük
többeket látásból ismer-
tünk, kérdésükre mond-
tuk: melózni megyünk. Ez
tetszhetett nekik:

– Jól van srácok – mond-
ták. – Menjetek csak me-
lózni, mindjárt jön az elsõ
busz.

Az ötös busz a Moszkva
térig vitt minket, hogy on-
nan miként jutottunk a
Nyugati pályaudvarra, arra
már nem emlékszem.
Gyõrbe igyekeztük, ahol
apám ismerõse várt ránk,
akivel együtt három évet
töltött Recsken, Rákosiék
hírhedt internálótáborában. 

A recskiek a szabadulá-
suk után is felettébb össze-
tartottak, így minket apám
rabtársa és családja rokon-
ként kezelt. Elmondták,
hogy Hegyeshalom, Mo-
sonmagyaróvár felé a ha-
tárt már lezárták az oro-
szok, viszont Sopron felé
még szabad az út, feltéve,
ha eljutunk odáig. 

Sopronban egy katoli-
kus paphoz irányítottak,
aki apja vagy testvére ré-
vén kötõdött a recskiek-
hez. A „recski szövetség”
itt is mûködött, a templom-
ban vendégül láttak min-
ket, és másnap, vasárnap
sötétedés után indultunk
útnak, egy helyi vezetõ se-
gítségével. 

A csoport szervezését
dr. Szentirmai Sándor fiatal
pap végezte, neki fontos
volt, hogy átjusson a hatá-
ron, miután október végé-
tõl Mindszenty József her-
cegprímás mellett nem hi-
vatalos minõségben titkár-
ként dolgozott. Néhány
nappal azelõtt egyszer már
lebukott a határon, most
biztosra akart menni, így
fõleg fiatalokat szervezett a
csoportba.

Az utolsó Magyarorszá-
gon töltött nap tele volt iz-
galmakkal. Vasárnap lé-
vén, délben szentmisén
vettünk részt Sopronban,
melynek végén könnyes
szemmel énekeltük a szer-
tartás után felcsendülõ
Szózatot. A megható utolsó
négy sor: „A nagy világon e
kívül, Nincsen számodra
hely/ Áldjon vagy verjen
sors keze: Itt élned, halnod
kell.” Vörösmarty Mihály
versét rengetegszer énekel-
tem, énekeltük az iskolá-

ban, az utolsó négy sor
mindig mély hatással volt
rám, amint társaimra is. 

Rákosiék akárhogy pró-
bálták, a hazaszeretetet
képtelenek voltak kinevel-
ni, kiverni belõlünk. Ez al-
kalommal azonban tisztá-
ban voltunk azzal, hogy
amennyiben szerencsések
vagyunk, ma éjjel átjutunk
a határon. Tisztában vol-
tunk azzal, hogy néhány
óra múlva örökre elhagyjuk
szeretett szülõhazánkat. 

Hosszú éveken keresztül
szentül meg voltam gyõ-
zõdve, hogy november vé-
gén léptük át az osztrák-
magyar határt, azonban
szerencsére megmaradt az
a kis fekete, keményfedelû
noteszom, amelyben az áll:
Sopron, 1956. dec. 2., 23
óra, Kligenbach (Kelen-
pata). Tehát ekkor értünk
át osztrák területre, ha úgy
tetszik szabad földre. 

Az átkelés persze komp-
likáltabb volt, a szervezõ
Szentirmai Sándor atya
meglepetésére családosok
apró gyermekekkel is csat-
lakoztak hozzánk, és
emellett még néhány forra-
dalmár kinézetû srác is. Fé-
lõ volt, hogy fegyverük
van, pedig lövöldözésnek
semmi értelme nem lett
volna a határon. 

Legjobban a csecsemõk
izgattak bennünket, hi-
szen a gyermeksírást
messzirõl meghallhatták a
szovjet vagy magyar jár-
õrök. A vezetõnk jelezte,
hogy újra aknásították a te-
rületet, de az aknák helyét
halálfejes táblával jelölték a
határõrök.

A határig hosszú volt az
út, úgy emlékszem, a
dudleszi erdõn keresztül
mentünk a határig, ahol
végül egy félelmetes, ma-
gas õrtoronyhoz érkeztük.
A megfigyelõállás szeren-
csére üres volt, és közvet-
len mellette léptünk a ge-
reblyézett, gondozott ha-
társávra. 

Itt én mentem elõre, és a
sötétben belehuppantam

egy gödörbe, ahonnan ká-
romkodva kecmeregtem
kifelé, amikor az arcomba
világítottak zseblámpával,
és „Halt!” kiáltással megál-
lítottak a derék osztrák ha-
tárõrök. 

Az osztrák-magyar foci-
meccseken nem szenved-
tem túlságosan a sógoro-
kat, de itt legszívesebben
megöleltem volna a két de-
rék osztrák határõrt. Sán-
dor atya beszélt németül,
úgymint a csempészvezér
is, aki bevasalta a forintja-

inkat, és visszament a kö-
vetkezõ csoportért.

Bennünket a két osztrák
csendõr a közeli faluba
vitt, amelynek iskolája
közvetlenül a határ men-
tén már tele volt az elõttük
átért menekültekkel. Más-
nap reggel észleltük, hogy
az iskola udvara, ahol fo-
ciztunk egy kicsit, a határ
közvetlen közelében volt.

A derék burgenlandi
polgárok mondták, hogy
egy héttel

ezelõtt délelõttönként a
magyar határõrök is átjár-
tak focizni. A békés együtt-
élés november végén meg-
szûnt, a magyar kiskato-
nák ismét a néphadsereg-
ben szolgáltak, vagy pedig
dezertáltak.

Délfelé busz jött értünk,
Eisenstadt, az egykori Kis-
marton volt a cél. A Sopron
környéki disszidensek
gyûjtõtábora volt itt, ahon-
nan két nap múlva men-
tünk Franciaországba. Ek-
kor már az osztrákok minél
elõbb meg akartak szaba-
dulni a több mint kétszáz-
ezer magyar menekülttõl, a
lágerbõl naponta indultak
buszok Nyugat-Németor-
szágba, Svájcba, Angliába
és a skandináv országokba. 

Mi, vagy ezerötszázan
Franciaországot választot-
tuk, jómagam Vaszary Gá-

bor Ketten Párizs ellen cí-
mû regénye hatására, alig
vártam, hogy a Gare de
l'Estre érkezve megláthas-
sam Párizst, álmaim váro-
sát. Ez azután kicsit ké-
sõbb, 1957 márciusában
vált valósággá.

A szerencse mellénk
szegõdött, és másnap dél-
ben az osztrák Kligenbach
– Kelenpata – nevû, határ
menti faluban töltött éjsza-
ka után a burgenlandi Kis-
martonban lévõ menekült-
lágerbe érkeztünk. 

A láger – ha emlékem
nem csal – egy kiürített ka-
szárnyában volt. A szobák-
ban takaróval és lepedõvel
letakart szénán aludtunk,
ki-ki, ahol helyet talált ma-
gának. A vöröskeresztes
egészségügyi szolgálat, in-
günk és nadrágunk alá va-
lami fehér fertõtlenítõ port
fújt, ez alól senki nem volt
kivétel, mind-

annyiunknak keresztül kel-
lett esni a kínos, kellemet-
len procedúrán. 

Takács Pista barátom-
mal rögvest szétnéztünk a
táborban, ahol emberek
csoportba verõdve tárgyal-
ták a továbbjutási lehetõsé-
geket. Tolmácsok körül
gyülekeztek az emberek ál-
landóan, akik osztrák hiva-
talos személyekkel arra
próbáltak rábeszélni min-
ket, hogy minél elõbb
menjünk tovább valame-
lyik másik európai befoga-
dó államba. 

Szinte óránként jöttek
újra és újra, felhívni a fi-
gyelmet, hogy busz indul
Nyugat-Németországba,
Svájcba, Svédországba és
mindenfelé. A menekültek
azonban fõként Bécsbe
akartak menni, az ameri-
kai, kanadai vagy ausztrál
követségre, de erre nem
volt lehetõség, bár sokan
autóstoppal nekivágtak az
ismeretlen útnak. 

Mosolyogva emléke-
zem, hogy mennyi bajuk
volt a tolmácsoknak, fõ-
ként a családos menekül-
tekkel. Az asszonyok már
megszokásból is elvtárs-
nak szólították a tolmácso-
kat és az osztrák hivatalno-
kokat egyaránt. Volt is
nagy tiltakozás, hogy mi
nem vagyunk elvtársak, de
a begyepesedett megszo-
kás nagy úr, és ezeknek az
egyszerû vidéki, vagy váro-
si munkásembereknek, fõ-
leg asszonyoknak nem na-
gyon jött a szájukra az „úr”
szó. 

A komcsi rendszer tizen-
két év alatt alaposan meg-
változtatta az embereket és
a szokásaikat. A délután fo-
lyamán ismerõs alak tûnt
fel a lágerban, ugyanis meg-
jelent Schobert József pasa-
réti barátunk hórihorgas
alakja. Sobi jó öt-hat évvel
volt idõsebb nálunk, ezért
rögtön vezetõje lett a kis
csapatunknak. 

Az elsõ este lefekvés
elõtt sokáig beszélgettünk

a további terveinkrõl. Ta-
kács Pista rögtön kijelen-
tette, õ már most megbán-
ta, hogy belefogott a nagy
kalandba. Azután kijelen-
tette, hogy csak addig ma-
rad Nyugaton, amíg egy
fényképezõgépet vásárol,
majd rögtön hazaindul. 

Érdekesnek találtam, hi-
szen õ még katona volt,
ha jól

emlékszem, talán híradós.
Október 23-án este kivezé-
nyelték õket a Rádióhoz
töltény nélküli fegyverrel.
Ott húzták meg magukat a
forradalmárok és az ávó-
sok között, nagy szeren-
cse, hogy élve úszta meg a
csetepatét. Jó félévvel ké-
sõbb beváltotta ígéretét, és
Franciaországból egy fény-
képezõgéppel hazatért
Magyarországra. 

Jómagam szintén kato-
naköteles korban voltam,
1955 nyarán soroztak, de
szerencsém volt az orvosi
vizsgálaton jelentéktelen
egészségi probléma – porc-
leválás – miatt egy év ha-
lasztást kaptam. 1956-ban
már, mint túlkoros voltam
nyilvántartva, a sorozást
végzõ hadnagy mondta:
„Magát majd három-négy
év múlva hívjuk be nyá-
ron, néhány hónapos ki-
képzésre”. 

Esküt is tettem arra,
hogy hazámat nem ha-
gyom el, ezért úgy gondol-
tam, hogy magam is kato-
naszökevényként lettem
nyilvántartva. Sobinak csa-
ládos ember lévén, valami
más oka volt a disszidálás-
ra, ha jól emlékszem, csa-
ládját késõbb akarta kime-
nekíteni.

Azon az estén én is ma-
gamba szálltam, és végig-
gondoltam a disszidálásom
okát. A saját emlékeim ott-
hon jártak, a szülõi ház-
ban, ahol szeretettel gon-
doskodtak rólam a szüle-
im. Õket nem pótolhatja
soha senki sem. A baráta-
im legtöbbje már eljött, ki
tudja, merre vannak, vajon
sikerült-e átszökniük. 

Késõbb, hónapok múlva
tudtam meg, hogy minden-
ki átért Ausztriába sikere-
sen. Munkahelyem a IX. ke-
rületben, a Tûzoltó utca és
Szvetana – ma Lenhossék –
utca sarkán, a lehetõ legrosz-
szabb helyen volt a város-
ban. Az üzemet ugyan nem
érte találat, az Üllõi út kör-
nyékén azonban minden ro-

mokban hevert. Mikor fog
megindulni itt az élet, kér-
deztem magamtól, amikor
november vége felé utoljára
arra jártam.

Egy alkalommal, amikor
az üzemben jártam fizetési
elõlegért, hazafelé a kör-
nyéken lévõ kis terek egyi-
kén, a hevenyészett síro-
kon lévõ keresztet nézeget-
tem csupán kíváncsiság-
ból. Az utcák keresztezõ-
désénél sok ilyen kis tér
volt a környéken, piciny
játszóterek padokkal kö-
rülvéve, amelyet a szerel-
mespárok használták, ami-
kor csókolózni volt kedvük
békésebb idõkben.

Ezek a kis terek akkori-
ban alkalmi köztemetõkké
váltak, hiszen rengeteg
volt a temetetlen halott a
környéken. A sírhantok
körül emberek bámész-
kodtak, vagy épp halk imát
mondtak az elhunytért. A
gyalulatlan deszkából állí-
tott keresztre szögezték föl
azután az elhunyt sze-
mélyazonossági igazolvá-
nyát, sok esetben a katona-
könyvét.

Már meg nem tudnám
mondani a kis tér nevét,
ahol gimnáziumi osztály-
társam, Bózsa István sírját
találtam. A katonakönyvét
a fényképen nyitva szegel-
ték rá a keresztre, így nem
fért hozzá kétség, hogy
osztálytársam feküdt a sír-
ban, akivel az utolsó évben
még padtársak voltunk. 

A budai Vár alatti Toldi
Ferenc Gimnáziumba jár-
tunk, amely akkoriban
Fürst Sándor nevét viselte.
Bózsa Pistával egyidõsek
voltunk, az iskola elvégzé-
se után megszakadt közöt-
tünk minden kapcsolat. Az
sem tudom, hogy a bari-
kád melyik oldalán harcolt,
amikor elesett, de szemem-
ben a mai napig a forrada-
lom hõseként, mártírja-
ként szerepel. 

Késõbb már itt, Chicagó-
ban, a forradalomról írt
könyveket olvasva, egyet-
len alkalommal sem talál-
koztam Bózsa István nevé-
vel, sem a harcosok, sem
pedig az elhunytak között.
A gimnáziumi osztályunk

ötvenéves érettségi találko-
zóján is tõlem tudták meg a
fiúk, hogy osztálytársunk a
forradalmunk halottja lett. 

Emlékeimben most is
ott él Bózsa Pista barátom
egyszerû sírkeresztje, s fe-
jet hajtok elõtte ma is, ami-
kor a forradalom kapcsán
ezt a pársoros megemléke-
zést írom róla. A magyarok
jó Istene nyugosztalja õt, a
21 éves honvédet, aki a leg-
többet, az életét adta a né-
péért.

Amikor Bózsa Pistára
gondoltam az este a láger-
ben, eszemben járt, hogy
én is ott feküdhettem volna
a hevenyészett sírban,
mint annyi más fiatal ma-
gyar srác, akik parancsra
vagy önszántukból részve-
võivé váltak a forradalmi
harcoknak.

Egyben eszembe jutot-
tak édesapám szavai is,
amit akkor mondott, ami-
kor néhány nappal elõbb,
kora hajnalban a házunk

kapujában elbúcsúztunk
egymástól. Apám arról be-
szélt, hogy 1950 nyarán,
így, hajnalban jött érte az
ÁVH-s teherautó, és elvit-
ték Recskre, ahonnan há-
rom év múlva szabadult. 

Három évig semmit sem
tudtunk róla, a recski
kényszermunkatábor létét
államtitokként kezelték
Rákosiék. Akkor kaptam
édesapámtól azt a felejthe-
tetlen tanácsot: „Fiam
olyan országba menj, ahol,
ha hajnalban becsenget-
nek hozzád, akkor tudod,
hogy az a tejesember!”

Megfogadtam apám ta-
nácsát, az elmúlt ötven év-
bõl, rövid idõt Franciaor-
szágban, majd hat évet Ka-
nadában és közel negyven-
négyet az Egyesült Álla-
mokban töltöttem. Apám
nem tudhatta, mint ahogy
én sem, ma már nem csen-
get a tejes sem hajnalban
úgy, amint régen!

(Vége)
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Hajnalban csak a tejesember csöngessen!
Harmath István: 1956-os emlékek (3. rész)

„Nagyon sok minden
van még itthon. Apám kö-
zölt mûveinek kéziratait
átadtam a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának, hi-
szen ennek feldolgozása
nem egy embernek való
munka. Viszont a kiadat-
lanokat megõriztem, hi-

szen azokat a családnak
kell elõször átnéznie” –
magyarázta, hozzátéve,
hogy a kézírással fennma-
radt szöveget 1949 és 1956
között írhatta Illyés Gyula
(1902-1983).

Felidézte: egy interjúban
maga a költõ is említette,

hogy regényt ír. 1951-
ben arról beszélt,
hogy az írást „egy
fontosabb teendõ sza-
kította félbe”. Az Íté-
let elõtt címet viselõ
mû 1935-tõl kezdõ-
dõen meséli el egy fa-
lu és a falusi emberek
életének alakulását az
1950-es évek elejéig. 

„Én arra gondolok,
hogy azért hagyta abba,
mert amikor a jelenhez
ért, a második világhábo-

rúhoz, a földosztás-
hoz, rájött, hogy
nem fejezheti be” –
tette hozzá. A mû
felismerhetõen Ozo-
rán játszódik, és
nemcsak a vidéki
Magyarország szem-
pontjából érdekes,
hanem a lélektani as-

pektusai miatt is.
A költõ lánya beszá-

molt arról, hogy a Magyar
Napló Kiadó által gondo-
zott Illyés Gyula: Ráadás

élet – Válogatott és kiadat-
lan versek címû kötet 400
szöveget tartalmaz, ebbõl
70 korábban könyvben
nem jelent meg. Az 1930
és az 1983 között keletke-
zett versekrõl megjegyez-
te: többségüket a nagykö-
zönség is megismerhette
már, hiszen Illyés Gyula
halála után sok korábban
meg nem jelent verset ki-
adtak folyóiratokban.

A kötetbe Illyés Mária
legkedvesebb versei ke-

rültek, amelyeket a kiadó
kiegészített még 60 közis-
mert szöveggel. „Nem a
közéleti versekre kon-
centráltam, mert azt hi-
szem, apámnak a magán-
lírája sokkal kevésbé is-
mert” – mondta, hozzáté-
ve, hogy a politikus ver-
sekbõl is jócskán került a
könyvbe, köztük olyan
emble-matikus mûvek,
mint Az egy mondat a
zsarnokságról vagy a
Nem volt elég.

A kéziratok rendezésekor egy eddig ismeretlen
Illyés Gyula-regényre bukkant a költõ-író lánya,
Illyés Mária mûvészettörténész, filológus, akinek
válogatásában a minap jelent meg kötet a 110 éve
született alkotó ismert és kiadatlan verseibõl.

Illyés Gyula eddig ismeretlen regénye került elõ

Befejezetlen történet a falu életéről

Illyés
Gyula

Menekülõk az osztrák-magyar határon

Kétszázezren lépték át a nyugati határt
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Sorra tárulnak fel a
neoliberális nemzetközi
pénzszentély legféltettebb
titkai. Évtizedekig ismé-
telgetett dogma volt, hogy
a piacokon – ideértve a
pénzpiacokat is – globális
verseny folyik, ahol az al-
kalmasabbak jutnak elõ-
re, a kevésbé alkalmasak
pedig elvéreznek.

Ez az elmélet mára ne-
vetség tárgya lett. Akárcsak
az, hogy az állam jelenléte
torzítja a piaci versenyt,
ezért el kell tûnnie a gazda-
ságból. Azaz privatizálni
kell az állami tulajdont, s
általában véve is meg kell
szabadítani a gazdasági
életet a hatékonyságát féke-
zõ béklyóktól, tehát liberali-
zálni kell.

Sok minden derült ki hir-
telen errõl a dogmáról a
pénzügyi világválság bekö-
vetkeztével, ami ékesen bi-
zonyítja, hogy más a dog-
ma, és ismét más a gyakor-
lat. A könyvvizsgálók egy ré-
szérõl, akiket régen nálunk
hiteles jelzõvel is elláttak, ki-
derült, hogy szakmai hitelü-
ket veszítve hamis könyvelé-
seket is hitelesítenek.

Szolgáljon példával az
Egyesült Államokban az
Enron energetikai óriáscég,
hazai viszonylatban pedig
a Postabank, de évekig a
konszolidáció elõtti egész
magyar bankrendszer, be-
leértve magát a Magyar
Nemzeti Bankot is. 

A globalizált világgazda-
ság hiteleinek több mint ki-
lencven százalékát kitevõ
dollár- és euróhitelek ka-
matlábairól nemrég kide-
rült, hogy azokat az objek-
tív mércét hitelesíteni, azaz
referencia kamatlábakat
közölni hivatott bankok
manipulálják pillanatnyi
érdekeiktõl vezéreltetve. A
manipulációval szembesí-
tett bankvezér mosolyogva,
több százmillió fontos jutal-
mát felmarkolva Aston
Martin kocsiján távozott.

Az amerikai jegybank
legpatinásabb egysége
nyolcszázmilliárd dollár
likvid kölcsönt adott egy
banknak, amelyik számta-
lan ingatlanfinanszírozó
céget tett tönkre azzal, hogy
részvényeiket tömegesen és
üresen adta el, majd a lik-
vid kölcsönbõl megvásárol-
ta õket úgymond a padló-
ról, s mesés vagyonokat csi-
nált mindebbõl. Csak bíró-
sági ítélet hatására közölték
a kölcsön tényét és fõként
összegét, amit addig bank-
titokként kezeltek.

Természetesen a „meg-
shortolt” részvények késõbb
a piacon emelkedni kezd-
tek, miután az új tulajdono-
sok a cégekben meglévõ
rossz követeléseket (soha
meg nem térülõ ingatlanhi-
teleket) hitelminõsítõi AAA-
áldással továbbadták a ten-
gerentúlra, ezzel beindítva
az azóta is dühöngõ európai
bank-, illetve államadósság-
és euróválságot.

Mégis még mindig az a
három hitelminõsítõ dönt
országok és nagy hitelfelve-
võk sorsáról és erejérõl,
amelyik azelõtt is döntött.
Magas szinten fogalmazó-
dott meg egy EU-szintû hi-
telminõsítõ létrehozásának
gondolata, de a szükséges
háromszázmillió eurót má-
ig napig képtelen volt elõva-
rázsolni a szervezet, noha
ez egy 12 ezer milliárd
eurós közösség. 

Az sem titok már, hogy a
hitelminõsítõ cégek tulajdo-
nosai is többnyire befekte-
tõk. És mint ilyeneknek, egy-
általán nem mindegy, hogy
az egyik, vagy másik adó-
suktól mekkora hozam
kasszírozható be. Talán nem
ízléstelen azt feltételezni,
hogy cégeik érdekeit sosem
hagyják figyelmen kívül.

Ha növelni akarjuk a ho-
zamokat, csak jól fel kell ver-
ni a kockázati felárakat. Ha-

zánk erre is iskolapéldával
szolgált az elmúlt néhány év-
ben. Ennek az a technikája,
hogy tömegesen kell vásárol-
ni kockázatbiztosító eszközö-
ket (CDS-eket) magyar köt-
vényekre, akkor is, ha van a
kezünkben kötvény, akkor
is, ha nincs. 

A kockázati felár megy
felfelé és ezzel együtt termé-
szetesen a hozam is. Ha vi-
szont a hozamok emelked-
nek, akkor a hazai jegy-
bank sem lehet tétlen,
azonnal emelnie kell az
alapkamatot. Ez a gyönyö-
rû összjáték megfigyelhetõ
a 2010-es kormányváltás
elõtt és közvetlen utána is. 

És most Bajnait hozsan-
názta a piac? A jegybanki
alapkamat lement 5,25
százalékig. Orbánra fújol-
nak? Hivatalba lépését ma-
gasabb kockázati felár,
egekbe emelkedõ hozamok
és természetesen hét száza-
lékig emelkedõ jegybanki
alapkamat fogadta. 

Mindez nélkülözött
minden racionalitást, hi-
szen a fizetési mérlegünk
2009 óta tartó többlete nem
viszi, hanem éppen hozza
az országba a pénzt. Ha
egy országban több a pénz,
akkor hiteleit is könnyeb-
ben fizeti, mint ha fogyna a
pénze. Mégis, éppen az el-
lenkezõje történt, növeke-
dett a kockázati felár, a ho-
zamok és az adósság terhe. 

Magyarországnak nem a
piaci józan megfontolás, ha-
nem a karámba visszaterelõ
ostorcsapások jutottak hosz-
szú hónapokig. A hazánk-
kal szembeni eljárásra mi
sem jellemzõbb, mint hogy
még ma is a magyar dollár-
és euróadósság többszörösé-
re van érvényes üres CDS-
kötés, ami a zsaroló speku-
lációt és nem a befektetõk
biztonságát szolgálja. Az
sem véletlen, hogy néhány
hete zuhanás állt be a koc-
kázati felárainkban. A hét
százalék feletti csúcsárfo-
lyam mára 2,5 százalékra
mérséklõdött. Ekkora javu-
lást valóban nem értünk el,
akkor viszont nem maradt
más magyarázat, mint
hogy ellenünk bûnösen,
bûnszövetkezetbe tömörül-
ve spekuláltak külföldi és
hazai szereplõk.

A jegybanki mûködés
valós függetlenségével kap-
csolatban eddig is komoly,
nemzetbiztonságot érintõ
aggodalmak merültek fel,
kiváltképpen a befolyásos
és pártelkötelezett Braun
Róbert jegybanki alelnök
ténykedése révén. 

Nos itt a következõ nem-
zetbiztonsági rizikó, a koc-
kázati felár, az államköt-
vényhozamok és a jegyban-
ki alapkamat összefüggésé-
ben. Arról nem hallottunk
eddig, hogy erre illetékes ha-
tóságaink felhívták volna a
kormány figyelmét, vagy
szakmai ismereteik erre
nem is terjednek ki?

Nekik nem fáj a GDP
1,5-2 százaléka, amit spe-
kulatív alapon így visznek
ki az országból? Esetleg is-
mereteik inkább terjednek
arra, hogy errõl hallgattak,
és ma is hallgatnak? Talán
már az EU-tisztségviselõ-
inek is terhes volt nézni,
hogy miként zsarolnak
minket, és letiltották az
üres CDS-kötéseket. 

Ilyesmire német vagy
francia államkötvények ese-
tén nem lehetett példa, mert
ott az erre hivatott pénzügyi
szervezetek, egyebek mellett
a jegybankok, ellátják a spe-
kulánsok baját. Akkor mi-
ként is állunk a kockázati fel-
árakkal? Valós visszafizetési
kockázatokat tükröznek,
vagy inkább olyan
pókerblöffök, amelyek ne-
künk igen sokba kerülnek?
Ideje lenne megfejteni ezt a
találós kérdést!

Boros Imre
(MH Online)

Kockázat vagy blöff? A természetes népfogyás és a beolvadás megtette a hatását

Csökkenőben a felvidéki magyarság

Bár a szociológus sze-
rint pontos becsléseket a
felvidéki magyarság kor-
beli megoszlásáról szóló
adatok híján nemigen le-
het készíteni, ha változat-
lanok maradnak a lét-
számcsökkenést befolyá-
soló tényezõk, nincs ok ja-
vulásra számítani. „Egyér-
telmû lesz a fogyás a jövõ-
ben is a magyarság köré-
ben” – szögezte le
Gyurgyík László, akinek
becslése szerint a felvidéki
magyarság létszáma 40-50
ezerrel lehet kisebb a kö-
vetkezõ tíz évben.

Gyurgyík László szerint
azt, hogy tíz év múlva
hány magyar él majd Szlo-

vákiában, az összes ténye-
zõ közül leginkább a nép-
szaporulat csökkenésének
köszönhetõ „természetes
fogyás”, illetve az asszimi-
láció befolyásolja. Hozzá-
tette: a kilencvenes évek-
ben a szlovákiai magyar-
ság létszámfogyatkozását
kétharmadrészt az identi-
tásváltás számlájára lehe-
tett írni, a legutóbbi nép-
számlálás eredményeiben
azonban az asszimiláció
és a népességfogyás befo-
lyásoló hatása már fele-fe-
le arányú volt.

A szociológus szerint az
elõttünk álló tíz év során a
létszámcsökkenés legin-
kább a szórványvidéken és

a városokban érinti majd a
felvidéki magyarságot, mi-
vel a városokban élõ ma-
gyar lakosság jelentõs része
olyan helyen lakik, ahol ala-
csonyabb a magyarság ará-
nya, a szórványban pedig a
vegyes házasságok magas
arányából adódóan alacso-
nyabb mértékû az „identi-
tás átörökítése”.

A két befolyásoló ténye-
zõ együttes hatására jó pél-
da lehet Pozsony, ahol 20
év alatt több, mint egyne-
gyedével csökkent a ma-
gyarság száma, amely a leg-
utóbbi adatok szerint már
alig haladja meg a 14 ezret.

„Pozsonyban a magyar-
ság körében a vegyes há-
zasságok aránya 60-70
százalék körül mozog” –
mondta Gyurgyík László,
aki szerint az ezekben a
családokban született gye-
rekeknél nagyon alacsony
a magyar identitás meg-
maradása, 10 gyermek kö-
zül legfeljebb kettõ vallja

majd magát magyarnak a
késõbbiekben.

„A vegyes házasságban
élõ többségi partner egyfajta
etalonul szolgál arra, hogyan
lehet a többségi nemzethez
tartozni” – szögezte le. Hoz-
zátette: azokban a régiókban,
ahol még lehet tömbmagyar-
ságról beszélni, többnyire
homogén házasságok köttet-

nek, így az „identitás átörökí-
tése” ezekben a családokban
97 százalék.

Gyurgyík László szerint
a népszámlálás eredmé-
nyeinek egyik meghatáro-
zó aspektusa az „ismeret-
lenek”, azaz a nemzetisé-
güket be nem valló szemé-
lyek magas aránya. Ez or-
szágosan a lakosság 7 szá-

zaléka volt. Ez az arány
2001-ben még alig haladta
meg az egy százalékot. 

A 2011-es népszámlálás
adatai szerint 10 év alatt kö-
zel 62 ezerrel, 458 467 fõre
csökkent a magyarság lélek-
száma Szlovákiában. A Szlo-
vákiában élõ magyarok
számaránya az összlakosság
8,5 százaléka.

A következõ tíz évben is hasonló mértékben csök-
kenhet a magyarság száma a Felvidéken, mint az el-
múlt évtizedben, mivel a jelenség legfõbb befolyáso-
ló tényezõi – a népszaporulat csökkenése és az asszi-
miláció – továbbra is fennállnak – jelentette ki
Gyurgyík László szociológus a 2011-es népszámlálás
eredményeivel összefüggésben a Pozsonyi Magyar
Intézetben.

A Csallóközi Néptáncegyüttes fiataljai õrzik a hagyományokat

A testület közleményt
adott ki, ebben megdöb-

benésüket fejezik ki a Je-
szenszky Géza oslói nagy-
követ ellen indított, karak-
tergyilkossággal felérõ
külföldi és hazai hajtóva-
dászatot. A professzorok
szerint Jeszenszky mind-
össze annyit tett, hogy fel-
hívta a figyelmet a cigány-
ság körében az átlagosnál
gyakoribb rokonházassá-
gok káros következmé-
nyeinek egyikére: a szelle-
mi fejlõdés sérülésére. 

A kör kifejti: a belte-
nyésztéses leromlás a ge-
netika, a populációgeneti-

ka és az állat- és növényte-
nyésztés jól ismert, kitû-
nõen dokumentált és ér-
tett jelensége, melynek lé-
nyege röviden az, hogy bi-
zonyos káros génformák
csak akkor fejezõdnek ki,
ha az apától és az anyától
is a káros formát örökli az
egyed. 

A magyarországi ci-
gányság körében is doku-
mentált mind a rokonhá-
zasságok nagyobb aránya,
mind pedig az, hogy en-
nek egészségügyi kocká-
zatai vannak. Ennek árát
mindenki fizeti a társada-
lombiztosításon keresztül
– mutatnak rá a professzo-
rok. 

A lassanként félárbocra
eresztett politikai korrekt-

ség nem a bajra, hanem
annak kimondójára harag-
szik. Rosszul teszi – írják a
tudósok. Nem hisszük,
hogy bármilyen baj orvos-
lására annak tagadása a
legjobb módszer. Azt is
mondjuk ugyanakkor,
hogy a magyar cigányság
valóban halmozottan hát-
rányos helyzetû, és a tár-
gyalt genetikai körülmény
ennek csak egy szegmen-
tuma. Minden téren segí-
tenünk és cselekednünk
kell – hangsúlyozzák. 

A Professzorok Bat-
thyány Köre ezért külön
örül a magyar EU-elnök-
ség alatt elfogadott roma-
stratégiának. Honfitársa-
inkról van szó, nem babra
megy a játék.

Tiltakozik a Professzorok Batthyány Köre Jeszenszky Géza lejáratása miatt

Csak az igazat mondta
A Jeszenszky Géza honfitársunkat érõ támadások –
melyek a félreértés, az ideológiai vakság, a tájékozat-
lanság és a szimpla rosszindulat változó arányú 
keverékébõl vannak összegyúrva – ellen pedig
tiltakozunk – írja a Professzorok Batthyány Köre.

Jeszenszky Géza

A mûsorvezetõi felve-
tésre ugyanis, hogy nem
nemzetbiztonsági kérdés-
e, ha Field beavatkozik a
magyar belpolitikába,
pénzt adva bizonyos tö-
mörüléseknek, Gulyás
Gergely, a parlament nem-
zetbiztonsági bizottságá-
nak tagja úgy reagált: „Ha
úgy általánosságban teszi
fel a kérdést, hogy külföld-
rõl egy pártnak van támo-
gatója, nyilván ez mérték-
tõl és a párttól is függ, ak-
kor talán még azt lehet
mondani, nem feltétlenül
kell, hogy legyen az ilyen
jellegû támogatásnak

nemzetbiztonsági vonat-
kozása, de az említett sze-
mély esetében nem ez a
helyzet. Ott van ilyen vo-
natkozása az ügynek.”

Gulyás Gergely megje-
gyezte, Fieldnek „ez a fajta
feltûnése a Milla mellett, az
igenis komoly kérdéseket
vet fel”. A HVG arról írt,
hogy Field támogatná a
Bajnai Gordonnal szövetsé-
ges Millát. Juhász Péter, a
Milla vezetõje ezzel kapcso-
latban azt mondta: pénzt
még nem kaptak, Field egy-
elõre azzal segíti szerveze-
tét, hogy az õ amerikai útját
finanszírozza.

14 millió forint válasz-
tási pénz az akkor még
jobbára ismeretlen LMP-
nek, romaevakuálás
Gyöngyöspatán – Richard
Field, az évtizedeken át
Magyarországon élõ ame-
rikai ingatlanvállalkozó a

jelek szerint rutinosan és
elkötelezetten avatkozik
bele a belpolitikába - em-
lékeztetett a Milla-támo-
gató tevékenységére a he-
tilap.

Field levélben reagált a
HVG fõszerkesztõjének.
„Szándékom az volt, hogy
lehetõvé tegyem Juhász
úrnak maga és a Milla
mozgalom bemutatását
amerikai magyaroknak,
és segítsek megismerked-
nie azzal, ahogy az USA-
ban a civilszervezeteket
vezetik és támogatják” –
fejtegette az ügy kapcsán
Field, hozzátéve, hogy a
Magyar Vöröskeresztet
ebben az évben 100 millió
forint feletti értékben tá-
mogatta.

Richard Field üzletember, a „nemzetbiztonsági kérdés”

Titkos játszmákban a mecénás
Nemzetbiztonsági vonatkozása is lehet annak, hogy
Richard Field amerikai üzletember támogatja a
Millát – ez derült ki az Echo Tv-ben elhangzottakból.

Richard Field

Magyar politikusok jelentettek a szovjet nagyköveteknek

Hazaárulás – magas szinten

A Szovjet diplomáciai
jelentések Magyarország-
ról a Hruscsov-korszakban
címû kötet szerzõje el-
mondta: a magyar politi-
kusok beszámolóiból kö-
vetkeztetni lehet az akkori
pozícióharcokra is.

A szerzõ kiemelte: a
szovjet nagykövetek az
1956-64 közötti idõszak-
ban már nem voltak akko-
ra befolyással a belpoliti-
kára, mint 1953-56-ban,
ebben közrejátszott az is,
hogy Kádár János, az
MSZMP elsõ titkára nem
adott ki nekik fontos belsõ
információkat.

A történész érdekesség-
ként említette, hogy 1959-
ben beszámoltak az akko-
ri szovjet nagykövetnek
egy olyan PB-ülésrõl is,
amelynek nem lelhetõ fel
a mai napig sem a jegyzõ-
könyve, ezen Marosán
György MSZMP-politikus
„helytelen viselkedését”
tárgyalták meg. Más eset-
ben Kádár János „ahhoz
vette a bátorságot”, hogy a
szovjeteknek kritizálta a
szocialista országok pro-
tokolláris gyakorlatát és a

propagandamunkáját
–mutatott rá.

Elmondása szerint a
'60-as évek közepén, ami-
kor a szovjet-román konf-
liktus kiélezõdött, a ma-
gyar politikusok igyekez-
tek befeketíteni román
kollégáikat, és informálták
a szovjet diplomatákat ar-
ról, milyen szovjetellenes
kijelentéseket tett a román
párt fõtitkára, Nicolae
Ceausescu. 

Beszéltek továbbá a szov-
jet nagykövetnek arról a fe-
szültségrõl is, amely a len-
gyel és a magyar pártveze-
tõk között támadt az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc megítélésérõl egy 1958-
as közös közleménnyel kap-
csolatban.

Baráth Magdolna megje-
gyezte: a dokumentumok-
ból az is kiderül, hogy
Tyerentyij Stikov nagykövet-
tel Kádárnak nem volt fel-
hõtlen a viszonya, mert a
diplomata nélküle akart ta-
lálkozni a megyei párttitká-
rokkal, Georgij Gyenyiszov
nagykövetet pedig „idejét-
múlt iskolában nevelkedett-
nek” nevezte egy PB-ülésen.

A Hruscsov-korszakban magyar politikusok több-
ször jelentettek a szovjet nagyköveteknek a belpoli-
tikai eseményekrõl – mondta Baráth Magdolna, az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
osztályvezetõje, akinek megjelent a könyve a Napvi-
lág Kiadó gondozásában.

Mátsik György azt állítja, hogy politikai parancsra cselekedett 

Amerikába ment a megtorló ügyész?

Az információ ellenõr-
zésére a lap elment Mátsik
György budai lakásához,
ahol kaputelefonon ke-
resztül sikerült beszél-
nünk az egykori vér-
ügyész feleségével, aki
megerõsítette, hogy a férje
nincs otthon. Amikor
megkérdezték tõle, igaz-e
a hír, hogy a férje kiment
Amerikába a fiához, ifjabb
Mátsik Györgyhöz, indu-
latosan csupán annyit fe-
lelt: „Nem tudom”, majd
letette a telefont.

Idén júliusban az 1959-
ben kivégzett Mansfeld
Péter testvére, László hívta
fel rá a Magyar Nemzet fi-
gyelmét arra, hogy a
Mansfeld Péterre halálos
ítéletet kérõ ügyész,
Mátsik György valószínû-
síthetõen még életben
van. Amikor a Hír TV júli-
usban felkereste lakásán
Mátsikot, a férfi csupán

annyit mondott bejárati aj-
taja mögé rejtõzve, hogy
nem õ hozta az ítéletet,
parancsra cselekedett.

Mátsik ellen a Jobbik, a
Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége és
Mansfeld Péter öccse
többrendbeli szándékos
emberölés, kényszervalla-
tás és súlyos testi sértés
gyanújával tett feljelentést.
A Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség ezt követõen
úgy látta, a feljelentés
alapján nem áll rendelke-
zésre elég adat a nyomo-
zás megindításához, és
feljelentés-kiegészítést
rendelt el.

A KNYF végül úgy dön-
tött: nem indít eljárást
Mátsik György ellen. Az
indoklás szerint a korábbi
ügyész az akkor hatályos
törvények alapján kért ha-
lálbüntetést az '56-os for-
radalmárokra.

Az Egyesült Államokba távozott Mátsik György, az
1956-os forradalom utáni megtorlás hírhedt ügyésze
– értesült a Magyar Nemzet egy, a családot ismerõ
forrásból.

E bejegyzés ugyanis
nem támadható meg, hi-
szen arra automatikus mó-
don kerül sor, azon oltalom
alapján, amelyben e megje-
lölés az Európai Unióban
már az e nyilvántartásba
való bejegyzése elõtt is ré-
szesült – áll a luxemburgi
testület indoklásában. A to-
kaji borvidék egy része
Szlovákiában, egy része
Magyarországon található.

Szlovákia kérelmére a bi-
zottság a meghatározott ter-
mõhelyrõl származó minõ-
ségi boroknak az Európai
Unió Hivatalos Lapjában
2006. február 17-én és 2007.
május 10-én közzétett jegy-
zékeibe felvette a „Vinohrad-
nícka oblast' Tokaj” oltalom
alatt álló eredetmegjelölést.
Magyarország a Törvény-
székhez fordult, és azt kérte,
hogy semmisítse meg ezt.

Ítéletében a Törvény-
szék elõször is megállapít-
ja, hogy az E-Bacchus
nyilvántartás bevezetése
elõtt hatályos uniós jog-
szabályok alapján már ol-

talom alatt álló bormegne-
vezések, az ezen nyilván-
tartás bevezetése óta ha-
tályba lépett jogszabályok
alapján automatikusan ol-
talmat élveznek.

Az Európai Bíróság elutasította Magyarország kérelmét

Marad a szlovák Tokaji
Elutasította az Európai Bíróság a „Vinohradnícka
oblast' Tokaj” megjelölésnek az E-Bacchus nyilván-
tartásba szlovákiai bejegyzésével szemben Magyar-
ország által indított keresetet.

Tokaj, a „határtalan”



VISZIK A KIS VERONKÁT

Hanem iszen hiába vi-
gasztalta Sztolarik. Könnyû
prédikálni, hogy a földi ja-
vak elvonják az embert a lel-
kiektõl, azért csak jók azok
a földi javak.

Mikor az embernek meg-
hal a kedvenc gyereke, min-
dig akad a családban egy
nagy bölcs, aki a fájdalomtól
vonagló szívet be akarja
gyógyítani, hogy ki tudja,
mi lett volna a gyerekbõl,
hátha akasztófán halt volna
meg, még tán jobb, hogy
most és így múlt ki, hanem
azért még soha egy könnyet
se szárított fel a bölcsesség.
Bizony gyenge portéka ez a
fájdalommal szemben.

Sztolarik is összehordott
hetet-havat, de Gyuri szívét
elszomorította a gondolat,
hogy sohase lesz többé do-
míniuma, angol parkja és a
többi, ami azzal jár; az egész
világ újnak és szomorúnak
látszott elõtte.

Pedig csak a régi volt. Min-
den úgy folyt tovább, mintha
Adameczné el sem égette vol-
na a régi esernyõnyelet. A
muzsikáló óra a parókia nap-
palijában eljutott a római ket-
tesre, mire egy nótát játszott, a
szolgálók megterítettek az
ebédhez, Adameczné behoz-
ta a levest, a tisztelendõ úr fel-
kereste a vendégeket, beve-
zette az ebédlõbe, leültette
õket jobbról és balról ma-
dame Kriszbay mellé, mikor
egyszerre csak észrevette,
hogy hát a Veronka hol van.

– Éppen azt akartam én is
kérdezni – mondá a ma-
dame. – Hát nem az urakkal
volt?

– Én azt hittem – szólt a
pap –, hogy önnel volt. 

– Van két órája, hogy nem
láttam.

– Mi se.
– Én se.
– Talán a konyhában van?
Madame Kriszbay bosz-

szús arccal kelt fel elnöki he-
lyérõl, hogy behozza a Ve-
ronkát, de csakhamar visz-
szajött vállvonogatva.

– A konyhában se látták.
– No, ez szép mulatság –

fortyant fel a pap, és maga
szaladt ki, szétriasztván a
cselédeket, hogy hamar ke-
ressék meg a kisasszonyt a
kert valamelyik lugasában,

ahol nyilván regényt olvas
elbújva.

Ott künn Adameczné pa-
naszkodott, hogy kipang az
étel, minden elromlik.

– Hát tálaljon – parancsol-
ta a plébános –, aki nincs itt,
nem ebédel. Olyan nagy
urat, mint az elnök, végre is
nem lehet várakoztatni, ki-
vált, mert haza akar indulni.

Egymásután hordták be
tehát az ételeket, a leves után
a ludaskását, a töltött ká-
posztát, orjával, fülével, kö-
vérjével, a király se eszik kü-
lönbet, a malacot, a pala-
csintát, de Veronkának se hí-
re, se hamva. Közbül a
Hanka jött jelenteni, hogy
sehol se találják.

Gyuri úgy ült ott érzéket-
lenül, mint egy makktúz,
csak az arca volt sápadt,
mint egy halotté.

– Ej, talán a méhesben
aludt el – jegyzé meg a pap
–, vagy talán (habozott egy
percig, hogy folytassa-e),
vagy talán köztetek történt
valami?

Gyurira nézett fürkészõ
tekintettel.

– Köztünk? Nem, semmi –
szólt Gyuri fázékonyan. 

– Akkor hát szaladj át,
Hanka, az új házba, nézd
meg a méhesben. Mi pedig
igyunk, uraim, ne zavartas-
suk magunkat. Hiszen gye-
rek még, kit ide-oda sodor a
szeszélye. Talán egy lepke
után futott. Ebbõl a vörösbõl
méltóztassék, elnök úr.

Nem annyira a vendégeit
biztatta, mit inkább önma-
gát, tûkön ült, szívét az ag-
godalom szorongatta, szóra-
kozottan beszélgetett. Az el-
nök kérdezgette, volt-e vala-
mi befolyása az idei korai
melegnek az itteni termésre
és mennyi?

– Nem tudom.
– Van-e a tisztelendõ úr-

nak több testvére is?
– Volt vagy kettõ – felelte a

pap.
A visszás feleletek mutat-

ták kedélye nyomottságát, s
hogy csak erõszakolt illede-
lembõl ül köztük. Végre
megszánta az elnök, és így
szólt a feketekávénál:  – Jobb
volna, ha tisztelendõ úr maga
nézne utána a kisasszony-
nak. Aztán szíveskedjék
megparancsolni az én kocsi-
somnak is, hogy fogjon be,

mert sok veréblépés ide
Beszterce.

A pap kapva-kapott az al-
kalmon, madame Kriszbay
hasonlóan engedelmet kért
eltávozhatni, mert oly külö-
nös, ami történik, hogy õ is
nyugtalankodni kezd.

A két férfi magára maradt.
Kínos csend következett. A
falióra kísértetiesen ketye-
gett közbe.

Gyuri karikára nyílt sze-
mekkel, mereven, mozdulat-
lanul nézte a kalitkában gub-
baszkodó kanári madarat. Az
is olyan szomorú volt most.

– Fogass be te is – törte
meg végre a csendet az el-
nök. – Menjünk együtt.

Valami nyöszörgésfélét
hallatott erre a Gyuri, nem-
igen lehetett azt érteni, de
mert a fejét is rázta hozzá,
hát világos volt, hogy nem
szándékozik fogatni.

– Pedig okvetlenül el kell
jönnöd. A mi szerepünk le-
járt itt.

– Mondom, hogy lehetetlen.
– Miért?
– Hát nem látja, hogy a Ve-

ronka elveszett?
– Mit törõdöl vele? Hiszen

elveszett az esernyõnyél is.
Gyuri bosszúsan ütött

szét a könyökével a poharak
között.

– Mit bánom én az eser-
nyõnyelet!

– Úgy? Hát neked a leány
kell? Hiszen nem ezt mond-
tad te nekem ebéd elõtt.

Gyuri vállat vont.
– Az akkor volt! Akkor

még nem tudtam.
– Hát most már tudod?
– Most már tudom – felelte

kurtán.

– Oh, oh – szólt az elnök
úr csípõsen –, mikor gyújt-
hatta meg Ámor ezt a csodá-
latos tüzet, mert a leány ré-
szérõl nem valami nagy ér-
deklõdésre mutat irántad az
eltûnése.

– Éppen emiatt érzem e
percben a pokol minden ke-
serûségét. Oh, gyámatyám,
higgye meg, hogy most szin-
te kicsiségnek tetszik elõttem
az örökség elpusztulása.

Az elnököt mélyen meg-
hatotta az ifjú fájdalma, mely
oly õszinte hangon tört ki.

– Ez már más. Forgós te-
remtette, hát így beszélj! Ak-
kor hát én is itt maradok.
Gyere, keressük a kicsikét
mi is, és nézzünk szembe
vele, mit akar.

Amint kimentek, nagy

zene-bona volt már az udva-
ron, de a legjobban jajveszé-
kelt Adameczné, a kezeit
tördelve.

– Tudtam, tudtam, hogy
ez lesz a vége. A mesebeli
tündért sem szabad ujjal
érinteni, mert szétfoszlik,
akárcsak a köd. Oh, édes kis
kisasszonyunk! A Jézus
menyasszonya volt õ, és ha-
landó ember menyasszo-
nyává tették, hát Jézus ma-
gához parancsolta.

Sztolarik hozzá ugrott,
megragadta a kezét.

– Mit mond kend? Hallott
valamit?

– Most beszéli, kérem
alásan, a Gundros tehén-
pásztor felesége, hogy látta a
kisasszonyunkat délelõtt,
amint egyenesen a Bjela-
Voda felé lépegetett a réte-
ken, kisírt szemekkel. Oh,
istenem, hiszen világos.

Egy csomó asszony és
gyerek lebzselt a konyhaajtó
elõtt, kiket az eset híre ösz-
szecsõdített. Köztük az
egyik szintén látta Veronkát
a kertek alatt, de még
Gundrosné elõtt.

– Szomorú volt-e? – kérdé
Gyuri.

– Sírt.
– Jaj nekem! – sziszegte

kétségbeesve.
– Megkeressük – biztatta

az elnök.
– Hol?
– A határban, mert most

már bizonyos, hogy ott van,
mindjárt megtudjuk, hol.

– Hej, ha az olyan könnyû
lenne – sóhajtott fel Gyuri. –
Csak a mesékben van hozzá
tükör…

– Mindjárt idehozom én
az egész határt!

Hitetlenül rázta a fejét, ta-
lán megbolondult Sztolarik

úr, hogy ide akarja hozatni
az egész girbe-gurba határt
völgyeivel, erdeivel, pago-
nyaival, megnézni a Veron-
kát, merre van. Sztolarik úr
pedig csakugyan ilyesmin
törte a fejét. A Veronkát elõ
kell teremteni akárhonnan,
a többit aztán megtudjuk
õtõle.

– Hol van a tisztelendõ úr?
– kérdezte a bámészkodók-
tól.

– A kenderáztatókhoz
ment megnézni, hogy nem
esett-e be a kisasszony.

– Hát a harangozó hol
van?

– Itt vagyok.
– Eredj fel íziben a torony-

ba, és verd félre a nagy ha-
rangot.

– De hiszen nincs tûz!
– Mindegy, ha én paran-

csolom. Ösmersz-e?
(Folytatjuk)
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Szerelem: Használja ki megnövekedett vonz-
erejét! Ha nem törõdik a rosszindulatú pletykák-
kal, szerettei továbbra is sok melegséget kaphat-

nak szívétõl. Hivatás: A megbízhatóság az ön legnagyobb
erénye. De ezt csak addig tudja megvalósítani, amíg mun-
kahelyi pozíciója, és ön is biztos alapokon állhat.

Szerelem: Most rendkívül vonzó és különle-
ges. Ha már házas, ez a meglévõ kapcsolatára is

frissítõen hathat. Hivatás: Ha karrierjében az eltö-
kéltsége a változás igényével párosul, akkor a legtökélete-
sebb munkatárssá is alakíthatja magát. Szép dolog a mun-
kamánia, de legalább a hétvégén kapcsolja ki a mobilját. 

Szerelem: Alaptermészetével ellentétben
most igen heves és rámenõs lehet a szerelem-

ben, de ez most nem kelt visszatetszést, sõt…
Azért csak óvatosan azzal a tûzzel! Hivatás: Munkahe-
lyi közege most olyan, mint egy megbolygatott méhkas,
amit a maga javára is fordíthat. Tudja a mértéket!

MÉRLEG (szept. 23. – okt. 22.)KOS (márc. 21. – ápr. 19.)

BIKA (ápr. 20. – máj. 20.)

IKREK (máj. 21. – jún. 21.)

Szerelem: Párkapcsolata terén megújulásra szá-
míthat. Ha a régi már teljesen elmúlt, akkor fel-
bukkanhat egy másik fél. Hivatás: Hajlamos le-

het mostanában többet vállalni magára, ugyanakkor úgy ér-
zi, minél többet robotol, annál kevesebb a kenyérre való, de
ha kitart még egy kicsit, jobba fordíthatja a szerencséjét.

RÁK (jún. 22. – júl. 22.)

Szerelem: A szerelem és a barátság érzései fur-
csán keverednek önben. A párkapcsolatát is inkább

baráti alapon tudná elképzelni. Több szabadságra és szen-
vedélyre vágyik. Hivatás: A változások sodrásában él. Kar-
rierjével kapcsolatos gondjai bizonnyal megszaporodnak,
fõleg, mert nem igazán biztos a követendõ célokat illetõen. 

OROSZLÁN (júl. 23. – aug. 22.)

Szerelem: Magánéleti fronton ami most „meg-
maradt”, arra valóban lehet alapozni. Ez pe-

dig a továbbfejlõdés záloga lehet. Hivatás: Biztos ön ab-
ban, hogy tehetségét energiáit a megfelelõ munkára
használja? Az önbecsapást, illúziókergetést, ha késõn is-
mer fel, azzal frusztrációt okozhat saját magának.

SZÛZ (aug. 21. – szept. 22.)

Szerelem: Családi gondjai kiélezõdhetnek, ha ke-
veset van otthon. Az áldozatok mellett lelkifurda-
lással és heves szóváltásokkal kell számolnia. Hi-

vatás: A külföldi partnerek, és a külhonban rejlõ lehetõsé-
gek nagyon kecsegtetõek lehetnek, próbáljon meg nyitni
ebbe az irányba. Egy nyelvtanfolyam is idõszerû lenne.

SKORPIÓ (okt. 23. – nov. 22.)

Szerelem: Egy utazás, lehetõleg jó messzire, hetek-
re felfrissítheti szerelmi életét, a saját érdekében

szánjon idõt a kedvesére – minél távolabb a hétköz-
napoktól! Hivatás: Sikeresnek és szerencsésnek tarthatja
magát most minden kapcsolatában – így a munkahelyén is.
Az egyetlen, amitõl tartania kell, az a túlterheltség.

Szerelem: Magának sem meri beismerni, de
a szerelemben mostanában jobban keresi a

változatosságot, a különösséget, mint eddig valaha. Hi-
vatás: Eddig megoldhatatlannak tûnõ munkahelyi prob-
lémákat oldhat meg most egy csapásra. Érdemes azért az
álmai megvalósítására is figyelni.

VÍZÖNTÕ (jan. 21. –  febr. 19.)

Szerelem: Nem szabad minden kacérságnak, csá-
bításnak bedõlnie. Lehet, hogy az illetõ csak ját-
szik önnel, és szomorú, de talán csupán a pénz-

tárcája a tét. Hivatás: A rámenõsség, a jó kapcsolatok most
százszorosan kamatozhatnak. Egy valamire vigyázzon: ne
avasson be mindenkit a lépéseibe, visszaélhetnek vele.

Szerelem: Legyen bátor változtatni éltén, élje
meg a szerelmet! Élénk eszmecseréket folytat-

hat kedvesével, egy újszerû életszemlélet kiala-
kításához. Hivatás: Most minden esélye megvan arra,
hogy feljebb juthasson a ranglétrán, hivatása csúcsára. Az
elnyert pozíció azonban nyomasztó felelõsséggel is járhat. 

HALAK (febr. 20. – márc. 20.)

Szerelem: Ha magányos, és szerelmi kalandot
óhajt, most bõven lehet benne része. Ha ilyesmire

nem is vágyik, akkor se tagadja meg magától a kalandot. Hi-
vatás: Küzdelmes, de jó eredményekkel kecsegtetõ hétre
számíthat. Most ne akarjon visszahúzódó lenni, karrierje
érdekében szüksége van a megmérettetésre.

NYILAS (nov. 23. – dec. 21.)

BAK (dec. 22. – jan. 20.)

ELÕZÕ SZÁMUNK REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
– Mindig engedd elõre az asszonyt, vele jóllalkik az oroszlán!

MIKSZÁTH  KÁLMÁN
SZENT PÉTER ESERNYÕJE (52. rész)
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12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Gazdakör
12.25 Térkép (ism.)
13.00 Kívánságkosár
15.00 Família Kft. (ism.)

Magyar tévéfilmsorozat  
15.25 Tálentum (1999)

Kovács András Ferenc
16.00 Nemcsak 

a húszéveseké a világ
16.50 Kultikon (ism.)
17.05 MESE

Kíváncsi Fáncsi  
Magyar mesesorozat  

17.15 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)
Sonkás olivás kenyér

17.30 Család-barát
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 Közbeszéd
20.00 Szolgabarát -

Találkozások Ferencz
Ervin erdélyi ferences
szerzetessel (2009)
Magyar dokumentumfilm  

20.55 Magyar elsők (ism.)
Az első magyar orfeum

21.15 Duna World News
21.15 Dunasport (ism.)
21.25 Négy szellem (ism.)
22.20 Határtalanul 

magyar (2012)
23.00 Híradó
23.30 Sport
23.30 Az ESTE
00.05 Himnusz
00.05 Kívánságkosár (ism.)
02.00 Térkép
02.25 Öregberény (1993)

Magyar tévéfilmsorozat  
03.35 Híradó (ism.)
04.05 Sport (ism.)
04.15 Kisváros (ism.)
04.55 Duna World News

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Múlt-kor
12.35 Legendás konyhák (ism.)

Ízletes ügyek a fehér asztal
mellett - politika,
gasztronómia, etikett

13.00 A rejtélyes XX. század
13.30 Kirakat
13.55 Mindennapi hősök

Caramel
14.20 Gazdakör
14.50 Társbérletben 

a tárgyakkal (ism.)
Asztalok meséi

15.15 Barangolás 
öt kontinensen (2012)

15.45 Táncvarázs (2012)
16.35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (1999)
Báthory Zsigmond 
(1588-1599)

16.50 MESE
Kíváncsi Fáncsi  
Elefántkaland

17.00 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)

17.10 Arcélek
17.35 Mindenből egy van
18.30 Hazajáró (2012) (ism.)
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.35 Négy szellem (2012)
20.30 Poén Péntek - Szálka -

Avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán

21.30 Linda (1986)
Magyar tévéfilmsorozat  

22.30 Harcsa Veronika
Quartett (2008)

23.00 Híradó
23.30 Sport
23.35 Himnusz
23.40 DTK
00.50 DUNASZÍNHÁZ
02.55 Fölszállott a páva

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 DTK
13.20 Hogy volt?! (ism.)

Koncz Gábor felvételeiből
14.15 Törzsasztal (2012)

A depresszió
15.10 Átjáró
15.35 Szellem a palackból
16.05 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (1999)
Bocskai István
Magyar ismeretterjesztő sor.

16.20 MESE
Hófehérke (2002)  
Magyar mesefilm  

16.40 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)

16.50 Fölszállott a páva
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 ...És még egymillió

lépés (1986)
Somogyország déli tájain
Magyar ismeretterjesztő sor.

20.20 Megyejáró (2009)
Győr-Moson-Sopron megye

20.30 Gasztroangyal (2012)
21.30 Bábel - 

Hesnával a világ
Magyar ismeretterjesztő
magazin  

22.20 Lélek Boulevard
Novák Péter

23.00 Híradó
23.30 Sport
23.35 Heti Hírmondó
00.00 Himnusz
00.05 Aranymetszés (2012)
01.00 Klubszoba
01.55 NB1-es labdarúgó-

mérkőzés 
OTP Bank Liga

03.35 Karosszék (1939)
Magyar játékfilm

HÉTFÕ KEDD SZERDA PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAPCSÜTÖRTÖK

2012. NOVEMBER 19.– NOVEMBER 25.A DUNA WORLD TELEVÍZIÓ MÛSORA

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Gazdakör
12.25 Térkép (ism.)
13.00 Kívánságkosár
15.00 Família Kft. (ism.)

Őszi szerelem tavasszal
15.25 Tálentum (2000)

Lator László költő
15.55 Gasztroangyal (2012)
16.50 Kultikon (ism.)
17.10 MESE

Kíváncsi Fáncsi  
Jónáskaland

17.15 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)
Friss, tojásos tészta

17.30 Család-barát
18.35 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 Közbeszéd
20.00 Atyák mestere -

Tanítványok Aba-
Novákról (2004)

20.50 Magyar elsők (ism.)
Az első magyar opera

21.15 Duna World News
21.15 Dunasport (ism.)
21.25 100 év - Játék a színház 

Shakespeare színháza
22.20 Lyukasóra (2012)
23.00 Híradó
23.30 Sport
23.30 Az ESTE
00.05 Himnusz
00.05 Kívánságkosár (ism.)
02.00 Duna World News
02.05 Tízezer nap (1965)

Magyar játékfilm  
03.45 Híradó (ism.)
04.20 Kisváros (ism.)

Felmentő ítélet
Magyar tévéfilmsorozat  

04.55 Duna World News

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Gazdakör
12.25 Térkép (ism.)
13.00 Kívánságkosár
15.00 Família Kft. (ism.)

Magyar tévéfilmsorozat  
15.25 Tálentum (2005)

Villanások - Básti Juli arcai
15.55 Mindenből egy van
16.50 Kultikon (ism.)
17.05 MESE

Kíváncsi Fáncsi  
Fókakaland

17.10 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)
Sajtos makaróni

17.30 Család-barát
18.30 Isten kezében

Szórványkollégium a végeken
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 Közbeszéd
20.00 Krónika - A 2. magyar

hadsereg 
a Donnál (1982)

21.20 Duna World News
21.20 Dunasport (ism.)
21.30 Hogy volt?! (ism.)
22.25 Hazajáró (2012)

Nagykő-havas - A hétfalusi
csángók bércein

23.00 Híradó
23.30 Sport
23.30 Az ESTE
00.05 Himnusz
00.05 Kívánságkosár (ism.)
02.00 Duna World News
02.05 Térkép
02.30 T.I.R. (1985)

Magyar-német-olasz tévé-
filmsorozat  

03.30 Híradó (ism.)
04.00 Sport (ism.)
04.10 Kisváros (ism.)
04.55 Duna World News

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Gazdakör
12.25 Térkép (ism.)
13.00 Kívánságkosár 
15.00 Família Kft. (ism.)

Áfonya úr boldogsága
15.25 Tálentum (2001)

Kiss Mayi
15.55 Sírjaik hol domborulnak
16.25 Múlt-kor (ism.)
16.50 Kultikon (ism.)
17.10 MESE

Kíváncsi Fáncsi  
Magyar mesesorozat  

17.15 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)
Óriás sajtos puffancs

17.30 Család-barát
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 Közbeszéd
20.00 Kass János üzenete
21.30 Duna World News
21.35 Dunasport (ism.)
21.40 Szeretettel

Hollywoodból (ism.)
22.10 Hagyaték (2012)
22.40 Magyar elsők (ism.)

Az első magyar 
mentőszolgálat

23.00 Híradó
23.30 Sport
23.30 Az ESTE
00.05 Himnusz
00.05 Kívánságkosár (ism.)
02.00 Duna World News
02.05 Térkép
02.30 Mint oldott kéve (1983)

Magyar tévéfilmsorozat  
03.30 Híradó (ism.)
04.00 Sport (ism.)
04.10 Kisváros (ism.)

Kés a hátban
Magyar tévéfilmsorozat  

04.55 Duna World News

12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.10 Gazdakör
12.25 Térkép (ism.)
13.00 Kívánságkosár
15.00 Família Kft. (ism.)

Az újság
15.25 Tálentum (2000)

Tabányi Mihály
16.00 A hazai agykutatás

műhelyeiből
Az ideghálózatok

16.40 Kultikon (ism.)
16.55 MESE

Kíváncsi Fáncsi (1984)  
Strucckaland

17.05 Zénó (1988)
Magyar mesesorozat  

17.10 Főzés? Gyerekjáték!
(Cooking? Child's play!)
Sókéregben sült csirke

17.20 Család-barát
19.00 Híradó
19.25 Dunasport
19.30 Közbeszéd
20.00 Rocklexikon (2007)

Zorán Sztevanovity
20.50 Magyar elsők (ism.)

Az első magyar harang
21.15 Duna World News 
21.15 Dunasport (ism.)
21.25 Borvacsora (2012)
22.20 KorTárs (2012)
23.00 Híradó
23.30 Sport
23.30 Az ESTE
00.05 Himnusz
00.05 Kívánságkosár (ism.)
01.55 Duna World News
02.00 Térkép
02.25 Julianus barát (1991)

Magyar filmsorozat  
03.50 Híradó (ism.)
04.25 Kisváros (ism.)

Magyar tévéfilmsorozat  
04.55 Duna World News
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Amint azt már valame-
lyik elõzõ rovatomban je-
leztem, miután három évig
nem voltunk az „Óhazá-
ban”, idén hosszabban – öt
hónapig – tartott az otthon-
létünk.

Miközben Nejem
õnagysága barátnõivel elõ-
ször Olaszországban, utá-
na Finnországban, aztán
Ausztriában „üdült”, majd
hazatérve különbözõ tú-
rákkal, az ország szebb és
nevezetesebb helyeit láto-
gatták, Nõm távollétei alatt
felkerestem pesti és vidéki
barátaimat, amely a leg-
több esetben nagyon kelle-
mes idõtöltés volt, mert
rengeteg falással járt. Az
utóbbinak aztán a testsú-
lyomra katasztrofális kö-
vetkezményei lettek.

Én ugyanis annak tar-
tom, hogy május 13-án, in-
dulásunkkor 179 font vol-
tam, hazatérve pedig (ok-
tóber 10-én) a piszok mér-
legek (kettõ is van) 209-et
mutattak! Tudom, a nor-
mális emberek erre azt
mondják, hogy öt hónap
alatt nem lehet 30 fontot
hízni!

De lehet, kérem! Elsõ-
sorban, mert rólam sihe-
derkorom óta senki, akik
ismertek, nem mondták,
hogy normális vagyok.
Másodsorban az én égetõ-
szisztémám olyan lusta,
hogy napi 1800 kalória fe-
lett már hízom. Ezek után,
ha valaki – mármint én –
szinte mindennap 6-8 ezer
kalóriát fal öt hónapon ke-
resztül, közben semmit
nem sportol, elképesztõ
gyorsasággal tud hízni.
Szerintem már ott tartok,
ha csak ránézek egy na-
gyobb tortaszeletre, 5-10
dekát azonnal felszedek!

Most aztán tragikus az
életem! Nõm ugyanis, aki
„undorítónak” és „gusztus-
talannak” tartja (hogy csak
a finomabb jelzõit említ-
sem), ahogy most kinézek,
szigorú – szerintem ke-
gyetlen és embertelen – di-
étára fogott. Olyan kis ada-
gokat kapok, mint az óvó-
dás kisgyerekek, vagy
mintha gyomorfekélyem
lenne! 

Sok zöldség – amit utá-
lok – és kevés hús… Holott
kimondottan húsevõ va-
gyok. Kedves szendvicsem
például két bécsi szelet kö-
zött egy natúrszelet! 

Aztán el kellett kezde-
nem a szobabiciklim napi
90 perces pedálozását is.
Mindezt megállás nélkül,
30 cm széles, vastag gumi-
övvel a derekamon, meleg
tréningruhában. Rémes! A
baloldali gugyerákokon kí-
vül senkinek sem kívánom
ezt a tortúrát.

Ezeket a dolgokat nem
férfiatlan nyafogásból ír-
tam, hanem, mert jelezni
kívántam a kedves Olvasó-
imnak, hogy jó fél évig ne
várjanak tõlem humoros –
vagy legalábbis általam an-
nak szánt – írásokat. Ilyen
tragikus élet és szenvedé-
sek mellett ugyanis a han-
gulatom mindig olyan bú-
bánatos és komor lesz,
mint a csõdbejutott temet-
kezési vállalkozóké!

Tehát kezdjük az erre a
hétre szánt „blõdlimet”.

Tizenhat évesen a gö-
döllõi Premontrei Francia
Gimnázium bentlakó nö-
vendéke és tanulója voltam
azon az emlékezetes no-
vember végi délutánon,
amikor hazai pályán isko-
laválogatott-meccset ját-
szottunk az újpesti
Wágner Manó gimnázium
ellen. 

Téliesen hideg, szeles
idõ volt, és a második fél-
idõben szinte végig havas
esõ zuhogott. Imádtam fo-
cizni, de ezúttal szívesen

lemondtam volna a gyö-
nyörrõl, hogy egy szál tri-
kóban és vékony klott-
gatyában rohangáljak a ha-
vas esõben, miközben a fe-
jemen lassan jégsisak ke-
letkezik.

Ha nem lennék szinte
betegesen szerény férfiú,
akkor most azt is közöl-
ném a nyájas Olvasóval,
hogy a meccset mi, vagyis
a Premontrei gimnázium
nyerte 1:0-ra. Kizárólag a
fent említett szerénységem
az oka, hogy annak a fon-
tos ténynek sem kerítek
nagy feneket: a gyõztes
gólt egy perccel a befejezés
elõtt én fejeltem!

A dolog úgy történt,
hogy a baloldalról beívelt
sarokrúgást – avagy ma-
gyarul „kornert” – az ellen-
fél dromedár középhátvéd-
je iszonyatos erõvel a hom-
lokomnak rúgta. A piszok
alak azonnal elnyerte mél-
tó büntetését, mert a ne-
héz, vizes labda ágyúgo-
lyóként vágódott a kapu-
jukba. 

Játékostársaim és a bõ-
rig ázott premontreiek a le-
látón persze nemzeti hõs-
ként ünnepeltek. Errõl
azonban csak jó tíz perc
múlva szereztem tudo-
mást, amikor kellemes áju-
lásomból magamhoz tér-
tem. Aminek nem túlzot-
tan örültem, mert a nyaka-
mat alig tudtam mozdíta-
ni, és borzalmas fejfájá-
som volt.

Az internátus jó fél kilo-
méterre volt a pályától, s
mire két puhaszívû szama-
ritánus támogatásával, ro-
gyadozó lábakkal beván-
szorogtam, a havas esõ leg-
alább 3-4 centi vastag jégsi-
sakot rakott a fejemre. 

Támogatóim egyenesen
a betegszobába – vagyis a
házi kórházba – vittek,
ahol az ügyeletes nõvérke
szörnyülködve áztatta és
vakarta le fejemrõl a jégsi-
sakot. Majd utasított, hogy
zuhanyozzak le, amíg hív-
ja az orvost.

Ha eddig nem volt agy-
rázkódásom, most lett,
mert a zuhany alatt elájul-
tam, és jól bevertem fejem
a csempébe. Amikor ma-
gamhoz tértem, és a doki
közölte velem, hogy min-
den bizonnyal enyhe agy-
rázkódásom van, nem tu-
lajdonítottam nagy jelentõ-
séget a dolognak. Ami
ugyanis „belül” volt a fe-
jemben, azt – kellõ önkriti-
kával – szinte teljesen lé-
nyegtelennek tartottam. 

Annál inkább aggódtam
azokért a testi javaimért,
amelyek a koponyámon
kívül estek! Legjobban ta-
lán a szõke és göndörhaja-
mért aggódtam, amelyben
a következõ évtizedek alatt
nagy élvezettel szoktak
turkálni intim hölgyisme-
rõseim. Könnyû elképzel-
ni, hogy milyen pánikba
estem, amikor a fejberúgá-
som utáni reggelen az elsõ
fésülködés után tükörbe
pillantottam. Az ijesztõ lát-
ványtól majd szívbajt kap-
tam. Mintha nullásgép ta-
rolta volna le a koponyá-
mat, ahol végighúztam a
fésûmet!

Az elsõ pillanatokban
arra gondoltam, hogy a fej-
berúgástól tífuszt vagy ko-
lerát kaptam, és ezért hul-
lik ki tövestõl a hajam.
Amikor ezt a tífusz-kolerás
gyanúmat elmondtam
Herendy doktornak, leg-
alább kétperces nevetõro-
hamot kapott. Lecsillapo-
dása után közölte velem,
hogy sok elképesztõ hü-
lyeséget hallott már életé-
ben a pácienseitõl, de az én
teóriám mindegyiken túl-
tesz!

Közölte velem, hajhullá-
somat az okozza, hogy a

jégsisak, melyet a mérkõ-
zés alatt és után közel két
órát hordtam a fejemen, ki-
lazította a hajgyökereket.
Megnyugtatott, hogy
amennyiben két hétig nem
fésülködöm, és nem mo-
sok hajat, a gyökerek meg-
erõsödnek. És, ha rendsze-
resen kezeltetem a fejbõrö-
met, néhány hónap alatt
kinõ az új hajam. 

A kezelések kétnaponta
tíz-tíz perces kvarclámpá-
zásból és gyengéd alkoho-
los masszírozásból álltak,
amelyeket a betegszobá-
ban az egyik apáca ápoló-
nõvértõl kaptam. 

Istennek hála, a kezelés
eredményeként a letarolt
helyen hónapokon belül
újra kinõtt a hajam, amely
olyan sûrû volt, hogy öt-
venéves koromig havonta
kellett ritkítatnom, ha nem
akartam úgy kinézni, mint
Tarzan az õserdõben. 

A könnyen tragikussá
válható ifjúkori hajhullá-
som óta rendkívül szimpa-
tizálok a kopasz vagy ko-
paszodó férfiakkal. S elõvi-
gyázatos férfiú lévén, min-
den riportot, cikket és tu-
dósítást gondosan elolva-
sok, amelyek ezzel a nagy-
fontosságú témával foglal-
koznak. Ennek következté-
ben tudom, hogy:

Az USA-ban évente 15-
20 millió parókát adnak el.
(És több mint kétszer eny-
nyit a nõknek.) A parókák
ára 50 dollárnál kezdõdik.
Ezek mûanyagból készült
szörnyûségek, amelyek-
ben többnyire úgy néznek
ki a férfiak, mintha a nyo-
morult pasas egy molyrág-
ta, kopott muffot tett volna
a fejére. A drága és néha
szinte teljesen élethû, igazi
hajból készült parókák
gyakran több ezek dollárba
kerülnek.

Évi átlagban másfél-két-
milliárd (milliárd és nem
millió!) dollár értékben ad-
nak el parókát az Amerikai
Egyesült Államokban. És
több mint hárommilliárd
dollár értékben nõi mûhajat.

Paróka- és mûhajügyi
szakdolgozatomat szabad
legyen az alábbi épületes
történettel befejeznem:

Kovács a nõi mûhajak-
ról beszélgetett a barátjá-
val.

– Én soha nem enged-
ném meg a feleségemnek,
hogy mûhajat hordjon! –
mondta keményen Ko-
vács.

– De hiszen azt hord…?
– álmélkodott a barát.

– Igen, de nem az én en-
gedelmemmel… – húzta ki
magát önérzetesen Ko-
vács.

A napokban egy Spa-
nyolországról szóló ri-
portot láttam a tévében,
persze az elmaradhatat-
lan bikaviadallal. Elké-
pesztõ, milyen tömege-
ket vonz az arénákba ez
az idegborzoló, kegyet-
len látványosság. Ami
engem illet, a magam ré-
szérõl szívesen látok a
tányéromon egy fiatal bi-
kából leszelt, kissé véres
bifszteket, de a barom le-
döfésére már nem va-
gyok kíváncsi.

Soha eszembe nem ju-
tott kimenni a vágóhídra
és rámutatni egyik mar-
hára, hogy nekem ebbõl
vágják le a sztéket, és
mindjárt végig is néz-
zem, hogyan taglózza le
a mészáros a szerencsét-
len állatot. Voltam már
olyan étteremben, ahol a
vendég asztalához oda-
toltak egy akváriumot,
amibõl az kiválasztotta
azt a halat, amelyet elfo-
gyasztani szándékozott.

A pincér kihalászta ott
egyhelyben a pontyot,
amit aztán a vendég süt-
ve vagy rántva, jóízûen
elfogyasztott. Jómagam
lelkiismeret-furdalást
éreznék, ha látnám a tá-
nyéromon a hal szemre-
hányó tekintetét, hogy
pont õt szúrtam ki a sok
közül, élhetett volna még
egypár napot, ha nem
õrá vetem a mohó pillan-
tásom.

Visszatérve azonban a
bikaviadalra, úgy vagyok
vele, mint a rókavadá-
szattal. Úgy futkároz a
hátamon a hideg, mint
Zatopek a római olimpi-
án, amikor látom, ahogy
pikával szurkálják a sze-
rencsétlen barmot. En-
gem nem lelkesít a lát-
vány, amikor a „hõs” tor-
reádor ledöfi a bikát.

Egyenesen elborzaszt,
ahogy a „sztár” lábujjra
gebeszkedve nyakon
szúrja tõrével a jobb
sorsra érdemes tehénfi-
út. Nem tagadom, de én
bizony a bikának szur-
kolok. Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy
örömmel töltene el, ha
egy ügyesebb bika öklel-
né fel a torreádort, de
szegény állatnak is joga
van védeni az életét.

Végül is õt nem védi
senki, hiszen nincs bika-
szakszervezet. A spa-
nyol állatvédõk újabban
mozgalomba kezdtek,
hogy szüntessék meg ezt
a „nemzeti sportot”, igaz
szívbõl kívánok nekik si-
kert. Így vagyok nagyjá-
ból az angol felsõ tízezer

kedvenc mulatságával is,
nevezetesen a rókavadá-
szattal.

Csak nézem, hogy
életerõs férfiak lóháton -
vagy harmincan – üldö-

zõbe vesznek egyetlen
ravaszdit, és hogy a ha-
tás nagyobb legyen, nyo-
mába uszítanak még
vagy negyven õrjöngve
csaholó kutyát is. Az ül-
dözés kimenetele nem le-
het kétséges.

Ami tulajdonképpen
elgondolkodtat a spanyo-
lok bikaviadalával és az
ángliusok rókavadásza-
tával kapcsolatban, hogy
ezek a nációik valamikor
a világ urai voltak (az an-
golok részben ma is).
Hol vannak most a spa-
nyolok? Örülhet az, ame-
lyik vendégmunkás lehet
Németországban. Az an-
gol lenézi a gyarmatnél-
küli németeket, akik
egyedül se vadásznak ró-
kára, nemhogy egyszer-
re harmincan…

*
Van már vagy harminc

éve, hogy számomra ér-
dekes cikket olvastam az
egyik hazai magazinban,
amitõl olyan hangosan
kezdett dobogni a szí-
vem, hogy a szomszédok
átkopogtak a falon,
nyughassak magamnak.
A hír: a budai Alkotás ut-
cán átkeresztelik Kun
Béla útra. 

Egyik olvasó bátorko-
dott felszólalni, hogy
már van egy Kun Béla te-
rünk, de ezt, úgy látszik,
kevesellték az elvtársak,
és a forgalmas utca átke-
resztelésével akarták a
polgárok fejébe verni
Kun Béla nevét.

Göröngyös életem fo-
lyamán megértem jó pár
utcakeresztelõt tragikus
múltú hazámban. Su-
hancként lõdörögtem a
Mussolini téren, tekere-
getem az Andrássy úton,
jártam a Hitler téren, lak-
tam a Wekerletelepen,
randevúztam a Tisza
Kálmán téren, koptattam
a Vilmos császár út kö-
veit.

Felnõttként ugyaneze-
ken az utcákon, tereken
jártam, de idõközben át-
keresztelték a kommu-
nista érában divatos ne-
vekre, mint pl. Novem-
ber 7. tér, Sztálin tér, Le-
nin körút, Molotov tér
stb. Használt ruhát an-
nak idején a Király utcá-
ban vett részemre
anyácskám, aztán ké-
sõbb a Majakovszkij ut-
cában rángatták a hasz-
nált göncöket a bizomá-
nyi áruházban.

Végezetül '68-ban az
Alkotás utcában muzsi-
káltam egy Víghajós ne-
vû hentergõben. Hálás
vagyok a sorsnak, hogy
nem abban az idõben ju-
tott eszébe az elvtársak-
nak az átkeresztelés,
mert lehet, hogy valami-
lyen ürüggyel fölbontot-
tam volna a szerzõdésem
– tõlem kitelik az ilyesmi
–, muzsikáljon a Kun Bé-
la úton, akinek a mamája
sztriptíztáncosnõ volt
Dunapatajon.

Sokan fájlalták, hogy
az elvtársak soha nem
kérték ki a lakosság véle-
ményét közügyekben. A
vörös „rendszer” sosem
kérdezte meg a népet, az

elvtársak döntöttek min-
denek felett. Oda is jutott
ez a szerencsétlen or-
szág…

*
Aki technikumba járt,

annak ismernie kellett a
népszerû „mûszaki bibli-
át”, a Pattantyús-féle Gé-
pészeti zsebkönyvet. Pat-
tantyús professzorról –
tisztelõi – utcát szerettek
volna elnevezni a fõvá-
rosban, akkor volt ugyan-
is ('86-ban) a kiváló szak-
tudós születésének száza-
dik évfordulója.

A javaslatot a Fõvárosi
Tanács illetékes elvtársai
elutasították azzal az os-
toba indokkal, hogy a tu-
dós férfiúnak túl hosszú
a neve, és az olvasni alig
tudók nehezen tudnák
kibetûzni. Elõrántottak a
komputeremet, és szor-
zás-osztás után kiderült,
hogy az egyébként ma-
gyaros név – Szamuely-
nél magyarosabb – tíz
betûbõl áll, és ha hozzá-
adjuk az út szavacskát,
akkor is csak 12 betût tu-
dunk összeszámolni.

Elõkotorásztam az ut-
canevek jegyzékét, és az
elsõ, ami szemembe öt-
lött, a Néphadsereg útja
volt, s ez bizony 15 betû,
a Vörös Hadsereg útja
17, azt meg már alig me-
rem leírni, hogy az utób-
biból csak hat darab volt
Nagy-Budapest területén.

A Felszabadulás útja is
pontosan 17 betûbõl áll,
és még sorolhatnám a
különbözõ elvtársakról
elnevezett utcákat, ame-
lyik szintén hosszabbak
a neves professzorunk
nevénél, s ezek csodás
véletlenek folytán jól ol-
vashatók, s ráférnek egy
szabványos utcatáblára.

Viszont az is igaz,
hogy Pattantyús profesz-
szornak nem volt semmi
köze a Vörös Hadsereg-
hez, a „felszabadulás-
hoz”, pártunk „hõsi ha-
lottjaihoz”, tehát az elv-
társak nem találták mél-
tónak, hogy egy kis ut-
cácska a nevét viselje.

Kitûnõ mérnökök ez-
reit adta az országnak,
de ez nem érdekelte a vö-
rös csahosokat. Ellenben
Miskolcon van Pattan-
tyús utca, úgy látszik, ott
jobban tudnak olvasni a
polgárok, no meg a táb-
lák is hosszabbak…

*
Egy igen fontos hírt

olvastam az egyik egész-
ségügyi magazinban.
Szaktudósok megállapí-
tották, hogy a szívinfark-
tus elleni leghatásosabb
szer a múmiapor. Hogy
aztán a por valódi-e, azt
csak akkor hiszem el, ha
a múmiát itt, az orrom
elõtt darálják le…

*
Az ifjúság legveszedel-

mesebb ellensége az
unalom, hihetetlen, mi
mindenre képesek néme-
lyek unalmukban…

AMERIKA, ÓH...
Ifj. Fekete István
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Pillanatképek
Kiss Zoltán

A magyar kutatók a piramis csúcsán

Indul a nagy lézerprogram
A piramis csúcsára ke-

rülhet a lézertechnológiá-
ban Magyarország –
mondta az ELI-HU
Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója, miután döntött
a kormány a szegedi lézer-
beruházás ügyében.

A nemzeti fejlesztési bi-
zottság jóváhagyta az uni-
ós nagyprojektként meg-
valósuló beruházás beil-
lesztését az Új Széchenyi
Tervbe – jelentette be
Lehrner Lóránt. A tervek

szerint jövõ év elején
megkezdõdik az úgyneve-
zett ELI projekt szegedi
részlegének építése. 

Az igazgató elmondása
szerint a teljes költség 61,3
milliárd forint lesz, ennek
85 százaléka uniós forrás-

ból érkezik. Lehrner Ló-
ránt szerint 200-300 kuta-
tó és mérnök dolgozhat
majd a központban, és
2020-ig a közvetett és köz-
vetlen bevétel több száz-
millió euró lesz majd.

A beruházás látványterve

Átalakítás várható az iskolákban

Előtérben a német nyelv
A közoktatást érintõ hír,

hogy az Origo.hu szerint az
oktatási államtitkárság je-
lentõsen módosítana az is-
kolai nyelvoktatáson. 

A portál a birtokába ke-
rült nyelvoktatási stratégiára
hivatkozva azt írta, a német
lenne az elsõ nyelv, mert
„nyelvpedagógiai szem-

pontból javasolt, hogy a ta-
nuló a komplexebb nyelvta-
ni struktúrával rendelkezõ
német nyelvvel találkozzék
elõször, ne az angollal”.

A stratégia értelmében
a fiatalokat kétévente fel-
mérõre köteleznék, 2017-
tõl pedig csak nyelvvizs-
gával lehetne felvételizni.

Máthé Erzsit, Rubik Ernõt és Tokody Ilonát is az elismerték 

Hazám-díj a kiválóságoknak
Máthé Erzsi színmûvész,

Rubik Ernõ feltaláló, építész,
Tokody Ilona operaénekes,
Augusztinovics Mária köz-
gazdász, Horn Péter agrár-
mérnök, Markó Béla költõ,
író és Szilágyi István író kap-
ta meg idén Hazám-díjat, a
XXI. Század Társaság által
12. alkalommal odaítélt elis-
meréseket.

A 2001-ben alapított díj
József Attila Hazám címû
költeményérõl kapta ne-

vét, az elismerést azért
kapják heten, mert a vers-
ciklus hét szonettbõl áll.

A Hazám-díj kuratóriu-
ma a kitüntetést minden év-
ben azoknak a mûvészek-
nek és tudósoknak adomá-
nyozza, akik a magyar köz-
gondolkodásban, az ország
tudományos, illetve kulturá-
lis és mûvészeti életében ki-
emelkedõ tevékenységet
folytattak, életmûvükkel
Magyarországot szolgálták.

Hirdessen a nyugati világ legnagyobb hetilapjában!

A jól informált magyar 
a Kanadai Magyarságot olvassa!



Bunyik Béla, a Bunyik
Entertainment elnöke és Kál-
mán László Los Angeles-i fõ-
konzul hivatalosan bejelen-
tették, hogy a Los Angeles-i
Magyar Filmfesztivált 12. al-
kalommal a korábbi évek
megszokott gyakorlata sze-
rint a Bunyik Entertainment
rendezi. A Los Angeles-i ma-
gyar fõkonzulátus ezúttal is a
fesztivál védnökségét vállalta
el, míg a Magyar Film Unió
együttmûködõ partnere a

rendezvénynek. A fesztivál
internetes honlapja, a
www.hufestival.com.

November 14-én a fõkon-
zuli rezidencia Bel Air Crest-i
Klubházában Bunyik Béla
fesztiváligazgató és Kálmán
László fõkonzul fogadást ad
a filmszakma reprezentánsa-
inak. Itt köszöntik Gazdag
Gyula író-rendezõt, aki Élet-
mû-díjat vehet át a szerve-
zõktõl. November 15-én, két
hollywoodi magyar premiert

is tartanak. Elsõként az idei
Oscar- és Golden Globe-
díjakért is nevezett, Fligeauf
Bence által rendezett Ezüst
Medve-díjas mû, a Csak a
szél a rendezõ jelenlétében,
debütál Hollywoodban,
majd Szabó István Oscar-dí-
jas rendezõ Az ajtó címû
filmjét vetítik. November 16-
tól 22-ig pedig magyar film-
özön, 12 játékfilm, doku-
mentum- és rövidfilmek szí-
nesítik a gazdag mûsort a

Laemmle NOHO7, új, mo-
dern filmszínházban, North
Hollywoodban.

Kálmán László fõkonzul
kiemelte, hogy a magyar film
gazdag hollywoodi tradíciók-
kal bír, a sajátos, kreatív ma-
gyar filmmûvészet bemutatá-
sa Los Angelesben, a magyar
kulturális diplomácia feladat-
körébõl nem hiányozhat.

A Magyar Film Unió, a
Bunyik Entertainment és a
Los Angeles-i Magyar Fõkon-
zulátus kiemelt figyelmet for-
dít a magyar filmmûvészet
megjelenítésére, az esemény
láthatóvá teszi a magyar fil-
met a kultúrát szeretõ kö-
zönség számára.
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Fele már elveszett a ma-
gyarság számára. Ha a meg-
maradtakat szeretnénk
megõrizni, azonnali cselek-
vésre lenne szükség több
vonalon is. Hiszen a közös-
ségeket eltartó népesség
egyre fogy. A legtöbb temp-
lomi gyülekezet elmondhat-
ja, hogy háromszor annyit
temet, mint keresztel. Ha az
angol nyelvû istentiszteleten
25-30-an vannak, a havi egy-
szeri magyaron talán nyol-
can, a kilencedik a vendég-
ként beszolgáló pap, a tize-
dik „maga az Úr”. 

Aztán a református temp-
lom megszûnik, vagy angol
gyülekezet otthona lesz. A
katolikusoknál rosszabb a
helyzet, mert a magyar áldo-
zattal megépített templom
nem a hívek, hanem a püs-
pökség tulajdona. Ahol már
nincs magyar pap, a temp-
lom ír, olasz vagy spanyol
kézbe kerül. Azok többen
vannak.

Azok az egyesületek,
amelyek magyar kultúra
gondozása helyett szórako-
zásra rendezkednek be, ta-
lán jobban állnak. Hiszen ha
egy kulturális vagy irodalmi
elõadásra 20-25-en jönnek
el, egy rockzenei esemény-
re, székely bálra 200-an. A
hétvégi iskolák fenntartása
is egyre nagyobb nehézsé-
gekkel jár. Minden év elején
kérdéses, hogy elég képzett
tanárt tudnak-e verbuválni. 

Ritka az, amikor a lelkes
szülõk áldozatvállalása ered-
ményeként új iskola nyílik,
mint nemrégen Bostonban
vagy Wallingfordban. Az
utóbbi 20 évben a magyar is-
kolák száma 2/3-ra olvadt.
Nagy áldozat a szülõktõl,
akik a szétszórtság követ-
keztében sokszor másfél-két
órát autóznak, hogy a ma-
gyar iskolába elvigyék a gye-
rekeket. 

Közben magyar házak
szûnnek meg, mint a na-
pokban a nagy múltú pitts-
burghi magyar otthon, vagy
nem régen a környékbeli
Hazleton 113 éves Szent
László temploma. A cleve-
landi híveknek többévi harc
után sikerült a Szent Imre
templomot megmenteni a
bezárástól, de ezalatt a gyü-
lekezet jó része már átpár-
tolt más angol nyelvû temp-
lomokhoz.

A végsõ következtetés az,
hogy a kiöregedõ amerikai
magyarság nem lesz képes
már sokáig fenntartani in-
tézményeit, templomait, a
most érkezõ fiatalok meg
vagy nem törõdnek ezzel,
vagy nincs meg hozzá az
anyagi lehetõségük. 

Intézményes megoldásra
van szükség hazai támoga-
tással, ha meg akarjuk õrizni
értékeinket és megtartani az
amerikai magyarokat az or-
szág „nagyköveteiként”. Hi-
szen egyre kevesebb helyen
van olyan népes és összetar-
tó szervezet, mint a floridai
Sarasota, vagy a connecticu-
ti Wallingford egyesülete.
Újabban Las Vegas-ban kezd
egy hasonló kialakulni.

A magyarság nyelvi és
kulturális megtartása ko-
moly gondot okoz és okozott
a történelem során az itteni
magyarokért felelõsséget
vállalóknak és idõnként a
magyar kormányoknak is.
Az Országgyûlés 1902-tõl
kezdõdõen a miniszterel-
nökség költségvetésében 50
ezer koronát irányozott elõ a
külföldi, elsõsorban az ame-
rikai, magyarság megtartása
céljára. 

Majd 1903. január 12-én
Klebelsberg Kunó elõterjesz-
tése alapján határozat szüle-
tett az Amerikába kivándo-
rolt „több százezer magyar
ajkú” honfitárs szociális
helyzetének és oktatásának
gondozásáról. Akkoriban
Clevelandban több mint
1200 gyermek tanult állandó
magyar iskolában.

Mindez a világháború
alatt megszûnt. Azóta a hi-
vatalos magyar szervek,
szólamokon túl, keveset fog-
lalkoztak a külföldi magya-
rok megtartásának dolgával.
A '70-es években a louisianai
Árpádhonba küldtek ma-
gyar tanárokat néhány évig. 

Az elsõ Orbán-kormány
alatt az akkori Magyarok Vi-
lágszövetsége részérõl elõ-
terjesztett kérésemre meg-
szavaztak egy összeget az
amerikai magyar értékek
megmentésére, de azt végül
is másra használták fel. A
Bajnai-kormány idején szin-
tén sikerült egy kisebb ösz-
szeget biztosítani a lebontott
magyar katolikus templo-
mok üvegablakai megmen-
tésére, az meg a püspök vé-
tóján akadt el. 

Most végre a Balassi Inté-
zet felvállalta a külföldi ma-
gyar tanárok képzését, és eb-
ben helyet biztosítottak a
nyugati magyar iskolákban
tanítók számára is. Azon kí-
vül a Balassi Intézet a Külföl-
di Magyar Cserkészszövet-
séggel évente 10 ösztöndíjat
biztosít 9 hónapos magyaror-
szági tanulásra 18 évnél idõ-
sebb magyar származásúak
számára. Most 16 országból
450 fiatal vesz részt a Fiatal
Magyarok Találkozóján.

Nem mintha nem lettek
volna komoly javaslatok, ta-
nulmányok a külföldi ma-
gyarok megtartása és gon-
dozása érdekében. Hogy
csak néhányat említsek:
Mátrai Balázs 2000-ben ké-
szített megvalósítási terve
egy New York-i Kulturális In-
tézet felállítására (tudjuk,
mennyi pénzt pocsékoltak

erre, míg most egy csekély
költségvetéssel mûködõ in-
tézmény mûködik). 

Aszalós Zoltán egy Emig-
rációs Múzeum tervét tette
az asztalra 2001-ben. Há-
mos László a Nyugati Ma-
gyar Tanácsra vonatkozó
terveket foglalta össze. Kö-
rülbelül ugyanebben az idõ-
ben készítette dr. Mózes
Károly és Smik Csaba Fe-
renc „Az amerikai magyar-
ság és identitás megtartó tö-
rekvéseik” címû tanulmá-
nyát, elsõsorban a New
Brunswick-i tapasztalatokra
építve.

Magyar Kálmán egy Ame-
rikai Magyar Kulturális Diplo-

máciáról készített javaslatot.
Kardos Béla Ausztráliából „A
nyugati szórvány beépítése a
nemzetegyesítés programjá-
ba” tervét javasolta.

Nyilvánvaló volt, hogy
minden támogatási tervet
felmérés kell, hogy megelõz-
zön. Számos próbálkozás
történt arra, hogy ponto-
sabb felmérés készüljön az
amerikai magyarok valós
számáról. Ilyen felmérés
azonban gyakorlatilag lehe-
tetlen feladat. 

Reálisabb lenne össze-
gezni a magyar intézménye-
ket. Erre történt is számos
kísérlet. Már az Antall-kor-
mány alatt, a washingtoni
nagykövetség összeállított
egy címjegyzéket az ameri-
kai magyar szervezetekrõl,
amely tartalmazta az egyhá-
zak felsorolását is.

A Magyar Távirati Iroda
éveken át könyv alakban ter-
jesztett egy hasonló kimuta-
tást, amely késõbb elektro-
nikus kiadásban jelent meg.
Utoljára 1996-ban kértek
meg ennek az átnézésére,
akkor a jegyzék 287 címet
tartalmazott, amiben az
egyesületek mellett a cser-
készcsapatok és templomok
is szerepeltek. 

Az akkor még érdemben
mûködõ Magyarok Világ-
szövetsége Nyugati Régiója
részérõl, Bakos István fõtit-

kár támogatásával adattam
ki 1998 és '99-ben három
Történeti áttekintés és cím-
tár felmérést a Világ Magyar-
sága címmel. Ebben a soro-
zatban az Amerikai Egye-
sült Államok, Dél-Amerika
és Európa szerepelt, Auszt-
ráliára már nem került sor. 

Ezek a kötetek megtalál-
hatók a nagyobb könyvtá-
rakban, de nagy részüket a
Világszövetséget birtokba
vevõ új vezetés elsüllyesztet-
te valamilyen pincében,
vagy kidobta. Mint a Magyar
Tudományos Akadémia
Nyugati Magyar Tudomá-
nyos Tanácsa tagjai, Nagy
Károllyal együtt kértük az
MTA, a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala, a Teleki In-
tézet és mindenki más segít-
ségét egy ilyen felmérés el-
készítésére. 

Végül sikerült a tervet
szép összegû anyagi fede-
zettel elfogadtatni, és 2005-
ben el is készült az elsõ váz-
lat, másfél évet adva a meg-
valósításra. Ebbõl a külön-
bözõ átszervezések követ-
keztében több, mint 3 év
lett, de végre 2008 augusztu-
sára a Magyar Külügyi Inté-
zet gondozásában megjelent
és a szelterszi társadalomtu-
dományi táborban bemutat-
ták a felmérést tartalmazó
könyvet. Beszédbõl világ,
elemzések, adatok amerikai
magyarokról a címe. Talán
igazságtalan lenne a munkát
úgy jellemezni, hogy a he-
gyek vajúdása egeret szült,
de az biztos, hogy a kiad-
vány csalódást okozott. 

A tanulmány leginkább
vitatható része a címet adó
terjedelmes fejezet, amely
interjúk alapján kívánja be-
mutatni az amerikai ma-
gyarságot, nagyjából olyan
formában, ahogy antropoló-
gusok egy Afrikában felfede-
zett törzset ismertetnének. 

Az esetlegesen kiválasz-
tott interjúalanyok által ki-
alakított szöveg inkább
„szóbeszédbõl” összeállított
világképet ad, ahelyett, hogy
útmutatásul szolgált volna
az amerikai magyarság
megmaradásához. Lehet,
hogy nincs is hosszú távon
érvényes megoldás. 

Hogy újra Éltetõ Lajost
idézzem: „Van-e értelme,
esélye az (amerikai) ma-
gyarság fennmaradásának,
vagy pedig hiú ábránd
mindaz, amire feltettem az
életemet?” (De mit várha-
tunk azoktól, akik így éne-
kelik a Szózatot: „itt élned és
(meg) halnod kell”?)

(Folytatjuk)
Papp László

Az amerikai magyarság értéke – 2. rész

Őrizzük meg identitásunkat!
Közhelyszerû, hogy a nemzeti érzés, az összetartozás õrzõje a „templom és az iskola”. Meg a közösségi
otthonok is, ahol az Amerikába kivándorló magyarok az új hazában összegyûlhettek. Hamarabb építettek
közösségüknek házat, egyházuknak templomot, mint maguknak saját otthont. Számos ezek közül a létesít-
mények közül több mint száz éves. 

Hirdessen a nyugati világ legnagyobb hetilapjában!

A jól informált magyar 
a Kanadai Magyarságot olvassa!

Aratótánc Árpádhonban

Magyar fesztivál Sarasotában

Los Angelesben 12. alkalommal rendeznek magyar mustrát

Filmjeink legjava a fesztiválon



2012. november 6-án,
keddi napon Chicagóban
kezdtem hozzá a követke-
zõ cikkem írásához,
amelyben az amerikai el-
nökválasztás játssza a fõ-
szerepet. A világtörténe-
lem további sorsát eldönt-
hetõ választások ma foly-
nak az Egyesült Államok-
ban, és emlékezetem sze-
rint sosem volt ekkora ér-
deklõdés a világban az
USA-választás kimenetelé-
vel kapcsolatban, mint a
mai napon. 

Kora reggel a Hír Tv-tõl
hívott Bámer Bence ripor-
ter, és a véleményemet
kérte a szavazás kimene-
telével kapcsolatban. Ek-
kor csak azt tudtam mon-
dani, hogy elõzõ este, hét-
fõn a számottevõ tévéállo-
másokon többnyire Ba-
rack Obama gyõzelmét
jósolták. 

Természetesen ez még
nem jelenti, hogy akit a vá-
lasztási elõjelzéseket gyûjtõ
közvélemény-kutatók
gyõztesnek gondolnak, an-
nak feltétlen nyernie kell.
Volt már számos példa az
ellenkezõjére, igaz, nem az
utóbbi években. 

A leghíresebb fiaskó
1948-ban történt, amikor a
legnagyobb példányszámú
chicagói napilap – a Chica-
go Daily Tribune – a válasz-
tás estéjén címoldalán vas-
tag betûs Dewey Defeats
Truman szöveggel kürtölte
világgá a republikánus
Thomas Dewey gyõzelmét
a demokrata Harry Tru-
man felett. 

Késõbb kiderült, hogy
az újságírók és a szerkesz-
tõk tévedtek, és a hibás in-
formációt korrigálni kény-
szerültek. Az ominózus
címlap manapság bronz-
ban foglalva látható a ha-
talmas Tribune Tower
épület oldalán. 

A Hír Tv-interjú után fe-
leségemmel együtt útnak
indultunk a közeli szava-
zóhelyiségbe, ahol évtize-
des szokásunk szerint le-
adtuk a szavazatunkat a
Republikánus Párt jelöltje-
ire. Ez ugyebár azt jelen-
tette, hogy Mitt Romneyt
gondoltuk megfelelõbb-
nek az elnöki pozícióra,
hiszen Obama az elmúlt
négy évben semmi jót
nem alkotott. 

Az ország gazdasági
helyzetén nem javított, a
szövetségi államadóság az
egekbe szökött, a munka-
nélküliek száma sem vál-
tozott sokat, nemhogy ja-
vult volna az utóbbi négy

év alatt. Az egészségügyet
rendbe hozó Obamacare
iszonyatos pénzügyi ter-
het ró majd azokra, aki-
ken segíteni kellene, és ne-
héz lesz a büdzsét egye-
nesben tartani az effajta
gigantikus méretû költe-
kezések mellett.       

Este 7 órakor, régen
ilyenkor már tudtuk a vá-
lasztás eredményét, pedig
akkoriban Johnson,
Nixon, Carter, Reagan,
George W. H. Bush és
Clinton elnökké választá-
sakor nem volt ilyen fejlett
a komputertechnológia,
mint manapság. Mégis,
este ilyenkor, sok esetben
már elõtte is, a tévékben a
valószínûségi határon be-
lül megjósolták a választá-
sok kimenetelét. 

Most sokkal több ripor-
ter dolgozik, s a tévéállomá-
sok száma is megnõtt, míg
a beérkezett nyers szavaza-
tokat ún. „szakemberek”
analizálják, de nem lettünk
okosabbak, mint 1964-ben
voltunk, amikor Lyndon B.
Johnsont választották el-
nökké Barry Goldwater el-
lenében az USA polgárai. 

Akkoriban az emberek
bizalma is erõsebb volt, hit-
tünk a tévé neves és nép-
szerû hírmagyarázó be-
mondóinak. Walter Cron-
kite, Peter Jennings, vala-
mint Chet Huntley és
David Brinkley ismert ne-
vek voltak a szakmában,
nevük hitelt adott a beolva-
sott híreiknek. 

Manapság túl sokan
vannak, nehéz kiválaszta-
ni, hogy ki a megbízható
és ki nem. A hirdetések
pedig rengeteg pénzbe ke-
rülnek, most olvasom,
hogy a kongresszusi har-
cokhoz használt hirdeté-
sek több mint egybillió –
egymilliárd – dollárba ke-
rültek. 

A Demokrata Párt je-
löltjei szidták, és aljas ha-
zugnak nevezték a repub-
likánus pártiakat a fél-
vagy egyperces hirdetés
befejezésekor. Utána a re-
publikánusoktól hallottuk
ugyanezt. A választás utá-
ni napokban ezektõl – hál'
Istennek – négy évre meg-
szabadulunk. 

Többek között egy ma-
gyar származású gazdag,
több milliárdos vagyonnal
rendelkezõ tõzsdei befek-

tetõ, Thomas Peterffy –
Péterffy Tamás – költött
több mint nyolcmillió dol-
lárt az általa elterjedni lát-
szó szocializmus megfé-
kezésére.

„Én szocialista ország-
ban – Magyarországon –
nõttem fel, ahol láttam,
hogy a szocializmus mit
tesz az emberekkel. Nincs
remény, nincs szabadság,
nincs önérzet az elvégzett
munka iránt. Az ország
egyre szegényebb lesz, és
azt látom, hogy itt ugyan-
az történik, mint ahon-
nan elmenekültem 1956-
után!” 

Ahogy múlt az idõ ked-
den este, úgy látszott egy-
re valószínûbbnek Barack

Obama újraválasztási esé-
lye, azután 10 óra 15-kor
az eredmény véglegesült,
az elnök 303, míg az ellen-
fele, Mitt Romney 206
elektori szavazattal ren-
delkezett, amely Obama
gyõzelmét eredményezte. 

Éjfélkor újra hívtak a
Hír Tv-tõl, de ekkor már
kicsit álmosan Romney
vereségét boncolgattuk.
Azok a fiatalok, akik eddig
nem törõdtek a választás-
sal, és legtöbbször elblic-
celték a számukra felesle-
gesnek tartott szavazást,
most tömegesen vettek
részt a politikai csatáro-
zásban. 

Az idõsebb, republiká-
nusokat támogató korosz-
tályt számokban és lelke-
sedésben felülmúlták a fi-
atalok. Bizonyára jobb lett
volna, ha nem egy 65 éves
politikus vezeti a Republi-
kánus Pártot, most várha-
tunk négy évet a követke-
zõ elnökválasztásokig. 

Nekünk már nincs sok
idõnk, a mai fiatalok pedig
borzalmas árat fizetnek
majd a szocialista változá-
sokért. Az állami nyugdíj-
alap – a Social Security –
eddig is bizonytalan lába-
kon állt, kevés a dolgozó,
és egyre több lesz a nyug-
díjas. Jómagam 65 éves
koromban értem el a
nyugdíjhatárt, manapság
ez már emelkedett, aki
1960 után született, az 67
évesen kapja az állami SS
nyugdíjat, feltéve, ha ma-
rad elég pénz az alapban.   

Másnap reggel a New
York-i tõzsde közel 250
pontos mínusszal indítot-
ta útjára az Obama-
rezsimet, késõbb ez 314
pont felé emelkedett, úgy
látszik, a befektetõk részé-
rõl nincs megfelelõ biza-
lom az újabb négy évre vá-
lasztott elnök iránt. 

A szocializmus hívei
szokták mondani, hogy a
tõzsdei árfolyamok válto-
zásának nincs jelentõsége
a dolgozó fiatalemberekre,
viszont a nyugdíjalapok
befektetéseire nagy hatás-
sal vannak. Ezeknek nö-
vekedését, illetve vesztesé-
geit csak évek múltán
érezhetik azok a mai élet-
erõs fiatalok, akik bíztak
és szavazatukat adták
Obama és a demokraták
szociális változásaira. 

Szerintem igaza van
Thomas Peterffynek –
Péterffy Tamásnak –, aki a
saját és családja bõrén ta-
pasztalta a szocializmus
káros hatásait az emberek
életére. Obama elnök be-
szédei sokszor juttatják
eszembe az '50-es évek-
ben, Magyarországon hal-
lott politikusokat, bár az
elnök természetesen bur-
koltabban fogalmaz,
azonban szocialista elkö-
telezettségéhez, úgy hi-
szem, nem férhet kétség. 

Az amerikaiak ez ideig
is megosztottak voltak po-
litikailag, most ez a válasz-
tások után is így maradt.
Az elektori szavazatok
aránya ugyan nagyon
Obama felé döntötte a
mérleget, de a leadott sza-
vazatok számában alig
volt különbség a két jelölt
között. Ötven-ötven szá-
zalékról írnak az elemzõk,
bár a végleges számada-
tokra még hetekig kell vár-
ni.

Kaliforniában élõ bará-
tom hagyott üzenet a szer-
dai nap folyamán, amikor
házon kívül tartózkod-
tunk a feleségemmel. „Pis-
tám, az életem legszomo-
rúbb napja a mai” – mon-
dotta a barátom, aki hoz-
zám hasonlóan, 1956 után
menekült el a hazájából. 

Sokan éreznek így, fõ-
ként azok a fehérbõrû sza-
vazók, akik valamikor de-
mográfiai szempontból
többségét tették ki az ame-
rikai polgárságnak, de ez
lassan megváltozott. Ma-
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November 17-én szombat este 6 órakor, Erzsébet-Ka-
talin bál, Szent István Király templom.

November 30 és december 3 között, kihelyezett kon-
zuli napokat tart a New York-i Magyar Fõkonzulátus, a
Norridge-i Magyar Református templomban. Információ-
ért hívják a konzulátust a 212-752-0669 számon. 

December 2-án vasárnap, Mikulás délután a Szent Ist-
ván Király templomban. A Chicagói Magyar Klub és a cser-
készcsapat közös rendezvénye.

December 2-án vasárnap, Mikulás délután a Norridge-
i Magyar Református templomban.

CHICAGÓI KRÓNIKA

KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY

Harmath István

CHICAGÓI  PROGRAMAJÁNLÓ

napság az afrikai-ameri-
kai és a spanyol nyelvû
hispán szavazók lassan
domináns csoporttá vál-
toztak, s ezekhez nyugod-
tan hozzáadhatjuk a sze-
xuális egyenlõséget, a me-
legek és leszbikusok há-
zasságát jogosultnak tar-
tók egyre növekedõ tábo-
rát. 

Beszélhetünk még az
amerikai nõkrõl, s ebben a
csoportban demográfiai
különbség nélkül, fiata-
lok, középkorúak és az
idõsek között nagyobb
számban találtuk Obama
elnök támogatóit. A re-
publikánus Romney be-
hozta a várható konzerva-
tív szavazókat, ami azon-
ban nem volt elég a gyõze-
lemhez. 

A választások után
megjelent napilapok közül
a liberálisok – The New
York Times, The Washing-
ton Post – természetesen
örvendezve ünnepelték
Obama gyõzelmét, míg az
inkább középen álló –
USA Today, The Wall
Street Journal – a gyõze-
lemhez gratulált, de a na-
gyobb felelõségrõl figyel-
meztette az örömmámo-
ros demokratákat. 

A konzervatív politikát
támogató The Washington
Times kicsit elkeseredet-
tebben írta: „A milliárd
dolláros választásnak nem
volt sok értelme, hiszen
semmi sem változott. A re-
publikánusok továbbra is
uralják az alsóházat, a de-
mokraták a szenátust,
Obama pedig a Fehér Ház-
ban maradt. Újabb négy
év a változás reménye nél-
kül.” 

Végül a konzervatív po-
litika egyik legbefolyáso-
sabb alakja, Grover
Norqvist a National
Reiviewban elemezte a vá-
lasztás eredményét: 

„Az alsóházi republiká-
nus többséget szinte válto-
zatlanul újraválasztották.
Ez a konzervatív koalíció
két éve harcol az
Obamacare, az Obama-
féle adók és költekezés el-
len, a választók pedig
most szentesítették ezt a
küzdelmet. Obama ezzel
szemben kevesebb szava-
zatot kapott, mint négy év-
vel ezelõtt, pedig az elnö-
kök általában vagy növe-
lik népszerûségüket, vagy
elbuknak. Az egyik párt

tehát olyan politikát foly-
tat, amelyre a szavazók
igent mondtak. Az elnök a
másik négy év kormány-
zása alatt egyetlen olyan
embert sem tudott maga
mellé állítani, aki eddig
nem állt mellette.”

A választás tanulsága a
Republikánus Párt szem-
pontjából az, hogy fiata-
labb elnökjelöltet kell indí-
tani, hiszen sem a 65 éves
korban lévõ Romney, sem
pedig 2008-ban az akkor
72 éves John McCain sze-
nátor nem hozta meg az
áhított gyõzelmet. 

Valószínûleg más lett
volna az eredmény no-
vember 6-án, ha a floridai
Marco Rubio szenátor,
vagy New Jersey kor-
mányzója, Chris Christie
lett volna a republikánu-
sok jelöltje. Az említett
politikusok közül az
egyik, vagy esetleg a mos-
tani alelnökjelölt, Paul
Ryan futhat az elnöki
tisztségért 2016-ban. 

Egyébként, míg Ryan
elveszítette az alelnöki po-
zícióért való küzdelmet,
addig megnyerte a képvi-
selõ - congressman - tiszt-
ségért folytatott harcot,
vagyis további két évig
lesz hivatalban Wisconsin
államban.

Egyszóval az Egyesült
Államok polgárai kicsit
nyugodtabban nézhetnek
a jövõjük felé, november
8-án minden simán megy
tovább. Úgy látszik, a New
York-i tõzsde is túlélte a
tegnapi földrengést. Na-
gyobb bajok vannak Euró-
pában, de az ottani problé-
mákra az amerikai polgá-
rok nem tudnak megol-
dást találni, bár az európai
gazdasági bajok erõsen
befolyásolják a tõzsdei in-
gadozást. 

Nyugodt öregkorról ál-
modoztunk, de az élet
még most is tele van izga-
lommal, azért nem pa-
naszkodom, az 1956-os
magyar forradalom mene-
kültjei Amerikában átéltek
sok rosszat, de fõként jót,
azt hiszem, jó döntést
hoztunk, amikor az Egye-
sült Államok mellett dön-
töttünk.

Az amerikai politiku-
sok beszédei utolsó rövid
mondatával végzem: „God
bless you, and Godd bless
the United States of
America!”

Folytatódik az „Obama”-izmus  Amerikában

Az Obama család: Michelle, a 14 éves Malia, az elnök Barack és
Sasha (Natasha) Obama

Obama Chicagóban köszönti a
közönséget

Az Obama család gyõzelmi mámorban

Fizessen elõ a nyugati világ legnagyobb hetilapjára!

Olvassa a Kanadai/Amerikai Magyarságot!
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Árpád-házi Szent Erzsébet
Római Katolikus Magyar Plébánia

432 Sheppard Ave E., Toronto, Ont M2N 3B7
Honlap: szenterzsebet.org  – E-mail: szte.iroda@gmail.com

Tel.: 416 225 3300x21  –  Fax: 416 225 3814

Plébános: Ft. Sajgó J. Szabolcs SJ
Helyettes: Ft. Marosfalvy László SJ

Nyugállományban: Ft. Jaschkó Balázs SJ 

Iroda: keddtõl szombatig 9-tõl 3-ig
Szent misék hétköznap reggel: 7.30 (angol) 

Minden szerdán és hónap elsõ péntekén este  7.00 -kor is
Szentmisék vasárnap: 9.00, 10.30 és 12.00 (kétnyelvû)

Szentmisék hétköznap reggel: 7.30 (angol), 8.00
Szerdán és pénteken este 7.00-kor is

Gyóntatás: misék elõtt és megegyezés szerint
Elsőáldozásra elõkészítõ: szombatonként du. 1-tõl (jan-máj.)

Bérmálásra elõkészítõ kéthetente hétfõ este
Keresztelõre, esküvõre idõbeni jelentkezést kérünk

Beteghez hívásra megegyezés szerint megyünk
Hétfő esténként a St. Elizabeth Scola Cantorum próbái

Szerda du. 1-tõl 4-ig nyugdíjasok találkozója esténként vacsora az
Úrral, majd meditáció

Csütörtök este az Ifjúsági Kórus próbái
Péntek este 8.00-tól a Pax Romana csoport rendezvényei

elsõ péntekenként a Katolikus Férfitársulat találkozója
Szombaton 9.15-tõl Magyar Iskola és Óvoda,

du. 1-tõl Cserkészet
Vasárnap a MAG tánccsoport találkozója du. 5-tõl

X

X

X

X

Szeretettel hív és vár mindenkit összejöveteli alkalmaira.
Istentisztelet: minden szombaton,

este 6,00 órakor (Új kezdés)
Ima- és bibliaóra: minden kedden, este 7,30-kor

Összejövetelek helye:
606 Jane Street (Jane és Dundas), TORONTO, M6S 4A6

Lelkipásztor : Rev. NÉMETI ZSOLT
Telefon: 416-604-7881

Web oldal: www.firstlovechurch.ca
E-mail: zsoltnemeti@gmail.com

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI-,
ÉS MÉG NEM ISMERT TESTVÉRT, BARÁTOT!

X

414 East 82nd Street
New York, NY  10028-6056

Tel: 212-861-8500
Web site: www.saintstephenofhungary.com

RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR SZENTMISE minden
vasárnap van 

vagy du. 2:00 - kor vagy de. 10:15-kor. 

Érdeklõdni lehet a fenti telefonszámon és a honlapon.

MAGYAR NYELVÛ GYÓNÁSI LEHETÕSÉG
a magyar szentmisék elõtt 30 perccel.

MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA: 
szombaton de. 9:30 - tól 12:30-ig.

Honlap: aranyjanosiskola@yahoo.com

MAGYAR CSERKÉSZET: du. 1:30-tól 3:30-ig.
Honlap: arpadvezer81@hotmail.com

St. Stephen of Hungary Parish

Az „Elsõ Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezet

KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY – NO FEE COMMUNITY SERVICE

A forduló legnagyobb
rangadóján a listavezetõ
gyõriek a dobogó harmadik
fokán tanyázó MTK ottho-
nában is magabiztos gyõzel-
met arattak. A Rába-partiak
eddig kiemelkedõen a leg-
több gólt szerezték, és a ha-
tékony támadójátékuknak
ezúttal sem volt ellenszere.

A gyõriek malmára haj-
totta a vizet, hogy másik ül-
dözõjük, a Debrecen is
pont nélkül maradt az Üllõi
úton. A Ferencváros az
utolsó percben lõtt jogos
11-es góllal múlta felül a cí-
viseket, akik mély kútba es-
tek, egymás után a harma-
dik vereségüket szenvedték
el, amelyre emberemléke-
zet óta nem volt példa.

Öles léptekkel zárkózik
fel az élmezõnyhöz a Vi-
deoton, amely hazai pá-
lyán legyûrte az ember-
hátrányba kerülõ kecske-
métieket. Nincs már nye-
retlen az NB I-ben, miután
a Siófok megszerezte elsõ
gyõzelmét a gyengélkedõ
pápaiak ellen. Pakson is
nyerni tudott a Kaposvár,
amely így elõrelépett a kö-
zépmezõnybe.

Az öt forduló óta gyõzni
nem tudó Szombathely ja-
vított, „lebirkózta” a kiállítá-
sok miatt kilenc emberre fo-
gyatkozó újpestieket. Sem-
leges pályán, az angyalföldi
Vasas-arénában, vesztes ál-
lásból fordított a Honvéd a
több mint egy félidõt tíz

emberrel játszó újonc egri-
ek ellen.

Eredmények: MTK-
Gyõr 1-3 (0-2). Gl.: Balajti
(75.), ill. Varga R. (30.),
Trajkovics (39.), Völgyi
(65.). Ferencváros-Debre-
cen 2-1 (1-1). Gl.: Böde
(34.), Józsi (90. - 11-esbõl),
ill. Coulibaly (10.). Diós-
gyõr-Pécs 1-1 (0-0). Gl.:
Luque (88. - 11-esbõl), ill.
Wittrédi (66.). Siófok-Pápa
1-0 (1-0). Gl.: Nyári (9.).
Szombathely-Újpest 2-0
(0-0). Gl.: Iszlai (69. - 11-es-
bõl), Kenesei (90.). Eger-
Bp. Honvéd 1-3 (1-1). Gl.:
Németh N. (27.), ill.
Délczeg (43. - 11-esbõl),
Baráth (53.), Vernes (83.).
Paks-Kaposvár 1-2 (1-0).

Gl.: Lázok (42.), ill. Oláh L.
(47. - 11-esbõl), Balázs (51.).
Videoton-Kecskemét 2-0
(0-0). Gl.: Nikolics (64.),
Mitrovics (87.).

A bajnokság állása
1. Gyõr 14 9 4 1 30-13 31
2. Debrecen 14 8 1 5 22-13 25
3. MTK 14 7 4 3 23-17 25
4. Videoton 14 7 3 4 20-13 24
5. Honvéd 14 6 3 5 23-21 21
6. Ferencváros 14 5 6 3 21-18 21
7. Kaposvár 14 5 4 5 15-18 19
8. Diósgyõr 14 5 4 5 11-15 19
9. Kecskemét 14 5 3 6 17-20 18

10. Pécs 14 4 6 4 14-15 18
11. Újpest 14 4 5 5 19-18 17
12. Szombathely 14 4 4 6 18-15 16
13. Pápa 14 4 4 6 13-21 16
14. Paks 14 3 7 4 18-17 16
15. Eger 14 2 5 7 10-22 11
16. Siófok 14 1 3 10 9-27 6

Labdarúgó NB I. – Harmadszor veszített sorozatban a Debrecen

Már hat pont a győriek előnye

Nem bírta kihúzni gól
nélküli döntetlennel Bá-
zelben a Videoton legény-
sége a labdarúgó Európa-
liga csoportkörének ne-
gyedik fordulójában. A
székesfehérváriak célfut-
ballja sokáig kifizetõdõ-
nek tûnt, de ahogy ilyen-
kor lenni szokott, elegen-
dõ volt egy megingás,
hogy a svájciak bevigyék a
gyõzelmet érõ „találatot”.

Az elsõ helyzet a Bázel
elõtt adódott, de Alexan-
der Frei fejesét Bojan

Bozsovics hárította, majd
késõbb Marco Streller kö-
zeli fejesét ütötte ki a fe-
hérvári kapus.

A szünet után sokáig
meddõ fölényben játszot-
tak a házigazdák. Állandó-
an a fehérvári térfélen pat-
togott a labda, de a bázeli-
ek nem tudtak veszélyes
helyzeteket kialakítani. A
lelkes magyar szurkolók
már-már abban remény-
kedtek, hogy kedvenceik
kicsikarják a gól nélküli
döntetlent, amikor a soka-

dik svájci akciót a fehér-
váriak már nem tudták há-
rítani. A 80. percben Marco
Streller küldte a labdát a Vi-
deoton hálójába (1-0).

A hajrában a mieink
már nem tudtak újítani,
így maradt az egygólos
svájci gyõzelem. A Video-
ton azonban változatlanul
esélyes maradt a második
hely megszerzésére és ez-
zel a továbbjutásra.

Európa-liga, G-csoport:
FC Basel-Videoton 1-0 (0-0).
13 ezer n., v.: Aranovszkij

(ukrán). Videoton: Bozsovics
- Brachi, Vinícius, Caneira,
Szolnoki - Mitrovics, Neto - F.
Oliveira, Sándor Gy. (Kovács
I., 90.), Gyurcsó (Walter, 83.) -
Torghelle (Nikolics, 70.).
Edzõ: Paulo Sousa. Gl.:
Streller (80.).

További eredmény:
Sporting Lisszabon (por-
tugál)-Genk (belga) 1-1.

A csoport állása
1. Genk 4 2 2 0 8-4 8
2. Videoton 4 2 0 2 5-5 6
3. Bázel 4 1 2 1 4-4 5
4. Sporting 4 0 2 2 2-6 2

Labdarúgó Európa-liga: FC Basel-Videoton 1-0

Kevés hiányzott a sikerhez

Az MLSZ elnöke szerint
meg kéne adni a fiataloknak
az esélyt az élvonalban is.

Csányi Sándor, az
MLSZ elnöke szerint az
utánpótlás egyik problé-
mája, hogy a fiatal játéko-
sok nem igazán jutnak le-
hetõséghez az elsõ osztá-
lyú klubok felnõttcsa-
patainál.

„Arról van szó, hogy ná-
lunk vagy nem megfelelõ
utánpótlásmunka folyik a
kluboknál, és a mi játékosa-
ink nem érnek be 18-19
éves korban, vagy a klubok
edzõi nem kellõ bátorság-

gal nyúlnak a fiatalokhoz” –
nyilatkozott Csányi Sándor. 

Az MLSZ elnöke úgy véli,
hogy ezen mindenképpen
változtatni kell, szerinte
azoknál az utánpótlás-aka-
démiáknál, illetve kiemelt
NB I-es, NB II-es utánpótlás-
képzõ központoknál, ahon-
nan nem kerül ki felnõtt ko-
rú játékos, nem érdemes to-
vább finanszírozni az ott fo-
lyó munkát.

Az interjúban az elnök
arra is kitért, hogy milyen je-

lei vannak a fejlõdésnek. A
versenyhelyzetben részt ve-
võ csapatok száma 8000-rõl
9000-re emelkedett, 2900
helyett 3500 ifjúsági csapat
van Magyarországon, míg a
Bozsik-programban részt
vevõ fiatalok száma 60 ezer-
rõl 130 ezerre nõtt. 

„Jó úton járunk, de bi-
zonyos elemeknél gyorsí-
tanunk kell a fejlõdést” –
foglalta össze Csányi Sán-
dor az utánpótlás jelenlegi
helyzetét.

Gyenge a magyar labdarúgó utánpótlás-nevelés

Gyorsítani kell a fejlődést

Csányi Sándor

A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság hivatalosan is be-
jelentette, hogy dopping-
vétség miatt kizárta a lon-
doni játékokról az üzbég
Szoszlan Tyigijevet, aki a
szabadfogású birkózók 74
kg-os mezõnyében a har-
madik helyért rendezett
mérkõzésén Hatos Gábort
gyõzte le, így a magyar
sportoló hamarosan meg-
kaphatja a bronzérmet.

A NOB közleményében
kiemeli, hogy Tyigijevnek
a medált az azzal járó ok-
levéllel együtt „minél
elõbb vissza kell szolgál-
tatnia”. A NOB ezzel egy
idõben felszólította a
Nemzetközi Birkózó Szö-
vetséget, hogy változtassa
meg a 74 kg-os kategória
végeredményét.

„Hivatalos értesítést
még nem kaptunk, de ha

valóban így van, akkor
örülhetünk” – nyilatkozta
Gáspár Tamás, a birkózó-
szövetség fõtitkára. –
„Egyelõre nem tudni pon-
tosan, hogy Gábor mikor
kapja meg a bronzérmet,
remélhetõleg rövid idõn
belül átveheti.”

A 28 éves Hatos Gábor
a magyar olimpiai csapat
18. londoni érmét szerez-
heti.

Birkózás: Tyigijevet kizárták, Hatosé lehet a harmadik hely

Újabb magyar olimpiai bronzérem

Hatos Gábor

A magyar labdarúgó-vá-
logatott – a törökök és az
észtek októberi legyõzésével
– 19 helyet javítva, a 30. a
FIFA legfrissebb világrang-
listáján, amelyet továbbra is
a világ- és Európa-bajnok
Spanyolország vezet.

A második változatla-
nul Németország, míg a
harmadik helyre Argentí-
na lépett elõre. A listán a
magyarokat a világbajnoki
selejtezõs ellenfelek közül
csak a hollandok elõzik
meg, õk a hetedikek. 

A hazánkkal egy vb-se-
lejtezõcsoportban szerep-
lõk közül Hollandia a 7.,
Törökország a 38., Romá-
nia a 39., Észtország a 84.,
Andorra a 203. helyen áll.

A FIFA-ranglista élme-
zõnye: 1. Spanyolország

1564 pont, 2. Németor-
szág 1421, 3. Argentína
1349, 4. Portugália 1178,

5. Olaszország 1169, 6.
Anglia 1167, 7. Hollandia
1128, 8. Kolumbia 1110, 9.

Oroszország 1084, 10.
Horvátország 1078, ... 30.
Magyarország 753.

Labdarúgás: Magyarország már a harmincadik helyen

Nagyot ugrottunk a ranglistán

Hirdessen a nyugati világ legnagyobb hetilapjában!
Fizessen elõ, és olvassa a

Kanadai/Amerikai Magyarságot!



Munkát kínál
Pioneer Deli looking for
energetic lady, who's
speaking Hungarian and
good English for sale.
Please bring resume to
the store. Tel: 416-422-
4383 or 416-421-0054 (40v)

Kiadó lakás, szoba
Külön bejáratú bútorozott
szoba kiadó, nem dohány-
zó személynek Kennedy
subway-nál, fürdõszoba,
konyha, mosógép, szárí-
tó, TV és internet haszná-
lattal. Tel.: 416-261-7060
(46-47)

Floridai Sarasotában csen-
des utcában családi házban
kialakított külön bejáratú
apartment kiadó dec. 1-tõl
április 30-ig. Parkolás az aj-
tónál, Lido beach 7 perc,
belváros 10 perc, buszmeg-
álló a sarkon 400 méter Ér-
deklõdni: 941-359-6909,
941-504-3777 (45-48)

Budapesten a XIII. ker. Po-
zsonyi úton Margitsziget-
tel szemben szoba vagy
lakás kiadó. Megtekinthe-
tõ: www.cometobudapest.
uw.hu honlapon. Ár meg-
egyezés szerint Tel.: 011-
36-1-339-0853 vagy mobil
011-36-30-270-7079 (43-v)

Apartmentben 1 szoba bú-
torozva azonnal kiadó
Steels - Jane környékén,
havi $425.- everything
inclu-ding. Tel.: 647-852-
4762 cell, 647-342-6914

Budán 1.ker, 1.em. (liftes) 2
szoba összkomfortos lakás
kiadó. Belváros, Moszkva
tér, Mátyás templom 10
percre. Ára US $45.-/nap.
E-mail: b0311@sympatco.
ca Tel.: 514-747-9420 (1-52)

Adás-Vétel
Megvételre keresek: Villa-
mosmotorok tekercselése
kézikönyvet, angol vagy
magyar nyelven. Tel.: 416-
428-6406 (46-48)

Társkereső
Magas, szõke hölgy társat
keres 58 - 68 éves korig.
Tel.: 1-905-525-6241 (47-50)

68 éves férfi keresi hozzá-
való, komoly hölgy isme-
retségét. Tel.: 647-435-
8602 (46-47)

Társkeresés www.
tarskozvetites.hu Tel.: 36-
1-341-5955 vagy 416-422-
1802 (43-1)

Szolgáltatás
Gyógypedikürös-masszõr va-
gyok, sokéves tapasztalat-
tal, jó refernciákkal, igény
szerint lakására is kimegyek
(beteg körmök ápolását,
bõrkeményedés eltávolítá-
sát, tyúkszem-körömsarok
kitisztítását, talpmasszíro-
zást, esztétikai pedikûrt is
vállalok (alkozás, díszítés).
Hát-derékproblémákat sike-
resen kezelek. Hívjon biza-
lommal Ildikó 647-627-7885
(47)

Állat
9 éves egészséges, hím ma-
gyar vizsla gazdát keres.
Tel.: 416-839-4555 (46-48)

Egyéb
Figyelem! Keresek egy
olyan személyt eszmecse-
rére, aki energiafejlesztés
vagy hidrogénenergia te-
rén tájékozott. Hívjon és
hagyjon üzenetet a követ-
kezõ számon: 905-842-
4530 (44-47)

Budapest és környékén
szerettei ügyintézésében
és látogatásában megbíz-
ható hölgyet ajánlok idõs-
korúak részére. Referen-
ciát és információt adok.
Hívja Jánost a 416-878-
0295 (36-52)

– 11. oldal2012. november 17. – 47. szám  –

Apróhirdetések ára: 4 sorig $8,- (29 betû 1 sor szóköz
nélkül) és minden további sor $1,- plusz. Jeligés hirdetés
dupla költséget jelent. A hirdetés ára elõre fizetendõ. 
A hirdetéseket pénteken déli 12 óráig vesszük fel.

ÉLETMÓD – HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK Kérjük kedves olvasóinkat, jelezzék hirdetõinknek, 
hogy hirdetésükrõl újságunkból értesültek.

Bérmentes Közösségi Szolgálat

Munkát keres

Vízvezeték szerelésben
és hegesztésben jártas
férfi munkát keres. Tel.:
647-539-4259 (46-48)

Festést, drywallt, csem-
pézést, bontást, takar-
itást vállalok. Tel.: 647-
764-2891 vagy 647-859-
5551 (46-48)
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KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY

House for Sale in the Famous Daytona Beach Florida.
Subdivision: Town Park.

Homestead: N Construction: Concrete Block, Stucco 
Living Area: 2,202 square foot Floor Covering: Tile, Carpet
Total Area 2,942 square foot Orientation: East
Bedrooms : 3 Building: 1 Story
Bathrooms: 2 Parking Oversized
Bedroom 1: 18x14 square foot Water City
Bedroom 2: 14x13 square foot Sewer: City
Bedroom: 3 13x13 square foot A/C: Central
Bonus Room: 14x13 square foot Garage: 2 car garage door opener
Kitchen: Eat in 21x10 square foot Roof: Shingle
Living Room: 18x17 square foot Architecture: Contemporary
Deck Patio: 36x9 square foot First Floor Slab
Dining Room: 12x11 square foot Ground Pool Home: 14x28.Screened
Lot Size: 70x125 square foot Yard Watering, Sprinkler System
Waterfront Pound
Utility Room: 11x6 square foot Tinted windows
Porch/Balc: 12x12 square foot Master bathroom with Jacuzzi! 
2012 Real-estate Tax $2.900.00 2012 Home Association fee  $580.00

15 minutes to the Beach.
For request, more pictures will be
sending. The furnitures are also

available for sale.

Mailing address: Louis Kantor 4249
Mayfair Lane Port Orange FL.

32129  
Asking: $240.000 

by appointment only 386-767-5008
Real-estate agent welcome.

Appliances:. Dishwasher, Disposal, Microwave, Range. 
Year Build 2005

Convenient, central location. Close to HWY. 95,3 miles from Speed Way dog race, and from Volusia
Mall, Pavilion Mall, Air Port, and HWY. 4. Also close buy to Elementary Schools and High Schools.

Az arizonai
Banner Alzheimer
Intézet kutatói az
A l z h e i m e r- k ó r
olyan korai jeleit
a z o n o s í t o t t á k ,
amelyek már évti-
zedekkel az elsõ
észlelhetõ tünetek
felbukkanása elõtt
jelzik az agyi elté-
réseket.

A szakértõk
olyan emberek
agyát térképezték
fel, akik hordozzák az
Alzheimer-kór korai, 40
éves kor körüli megjelené-

séhez köthetõ gént, és
ezeket a képeket összeha-
sonlították olyan emberek

agyáról készült felvéte-
lekkel, akiknél nem volt
várható a családi hal-
mozódású Alzheimer-
változat megjelenése.

Korábban is feltételez-
ték, hogy az Alzheimer-
kór hamarabb kezd ki-
alakulni az agyban, mint
amikor elsõ tünetei meg-
jelennek, egyes agyterü-
leteken az agysejtek szá-
ma ekkorra 20 százalék-
kal is csökken a sejt-
pusztulás miatt.

A szakemberek azt re-
mélik, hogy az érintettek
korai diagnózisával haté-

konyabb kezelésre nyílik le-
hetõség.

Az Alzheimer korábban jön, mint látszik

Óriási mértékű sejtpusztulás

A szabadidõs fizikai akti-
vitás testsúlytól függetlenül
meghosszabbítja a várható
élettartamot még akkor is,
ha viszonylag kis intenzitású
mozgásról van szó – állapí-
tották meg 650 ezer felnõttre
vonatkozó adatok elemzésé-
vel amerikai kutatók.

Az amerikai Nemzeti
Rákintézet kutatói úgy ta-
lálták, hogy átlagosan 4,2
évvel tovább élhetnek
azok, akik szabadidejük
egy részét mozgással töl-
tik. Az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) ajánlása
szerint hetente legalább 2,5
óra erõteljes gyaloglásra,
vagy ennek megfelelõ akti-
vitásra lenne szüksége
minden felnõttnek.

Minden egyéb tényezõt
figyelembe véve 3,4 évvel
hosszabb a várható élettar-
tamuk azoknak, akik ele-
get tesznek az ajánlásnak.
Akik ennél kétszer több
testmozgást végeznek sza-
badidejükben, átlagosan
4,2 évvel hosszabb életre
számíthatnak.

Mint kiderült, a mozgás
fontosabb tényezõ a hosz-
szú életben, mint a testsúly:
a normálsúlyú, keveset moz-

gó emberek átlagosan 3,1 év-
vel rövidebb élettartamra
számíthatnak, mint a túlsú-
lyos, de aktív emberek.

A testsúly okozta hátrány is leküzdhetõ aktivitással

Mozogjunk, hogy tovább éljünk!

Egy kanadai sebészcso-
port tagjai nemrég kis hí-
ján sokkot kaptak, amikor
meglátták a mûtõasztalon
fekvõ páciens sötét, zöldes
fekete színû vérét. A fur-
csa szín a beteg által sze-
dett, migrén elleni gyógy-
szereknek volt tulajdonít-
ható.  A férfi mûtéte sike-
res volt, és a vére is vissza-
nyerte eredeti színét, miu-
tán abbahagyta a problé-
más gyógyszer szedését.

A páciens napi 200 mil-
ligramm sumatriptant
szedett, ami ebbõl a szer-
bõl igen nagy dózisnak

számít. Ennek egyik mel-
lékhatása a kén beépülése
a vörösvérsejtek oxigént
szállító alkotóelemébe, a
hemoglobinba.

„A páciens teljesen fel-
épült és az elbocsátás
után elhagyta a sumatrip-
tan szedését” – olvasható
dr. Alana Flexman, a St.
Paul's Kórház orvosának
beszámolójából.

„Az utolsó dózis bevéte-
le után öt héttel ismét
megvizsgáltuk a beteget,
és nem találtuk szulfhe-
moglobin jelenlétét a véré-
ben.”

Hatalmas riadalmat keltett a kanadai beteg

Sötétzöld vérrel sokkolt

Fizessen elõ a nyugati világ legnagyobb hetilapjára!

Olvassa a Kanadai/Amerikai Magyarságot!

Az öregebb a férfi többet törõdik az unokával

Aktívak az idős nagypapák
Knud Knudsen, a norvé-

giai Stavanger Egyetem szo-
ciológusa annak járt utána,
milyen szerepet töltenek be
a nagypapák unokáik
életében. 

A professzor arra a
megfigyelésre ju-
tott, hogy míg az
unoka érkezését
követõen álta-
lában a nagy-
mama tölt be
aktívabb sze-
repet a fiatal szülõk életé-
ben, addig az idõ elõreha-
ladtával egyre nagyobb sze-
rep jut a nagypapáknak is. 

Knudsen 5500 hatvan és
nyolcvanöt év közötti nagy-
papát követett nyomon 11

országban, és megállapí-
totta, hogy egyre több
nagyszülõ veszi ki a
részét az unokák ne-
velésében. Azok a

nagypapák, akik
mellett nagyma-

ma is áll, köny-
nyebben kap-
csolódnak be

az unokák min-
dennapjaiba, és minél idõ-
sebb egy férfi, annál jellem-
zõbb lesz rá, hogy törõdni
akar az unokáival.



1980-ban már Tom’s
Place néven vált híressé a
volt használtruhaüzlet. Ma
körülbelül 1400 négyzet-

méter (15 000 négyzetláb)
alapterületû az üzlet, ahol
kapható a márkás gyapjú-
ruháktól az alkalmi
ruhákig minden, az
összes árkategóriá-
ban. Tom Mihalik
saját üzletén keresz-
tül tapasztalhatta
Toronto fejlõdését,
hogyan változott az
õ üzlete is együtt a
várossal a Baldwin
utcában. Mindenki
számára érdekes le-
het Tomtól elsõ kéz-
bõl hallani ezeket a
tapasztalatokat.

Tom visszaem-
lékszik gyermek-
korára és az akkori
kensingtoni piaci
negyedre, ahol
akárcsak egy közép-, vagy
kelet-európai piacon, az
üzletek inkább az utcán,
mint az üzlethelyiségek-
ben kötõdtek. A régi pia-
cok emléke és szagai ke-
ringtek mindenütt. A
Spadinán százával voltak
az éttermek, melyek a leg-
jobb európai és különösen
magyar ízlés szerint szol-
gálták ki vendégeiket.

A közösségi életet Tom
úgy jellemezte, mintha egy
külön kis város lett volna ez
a rész. Mindenki együtt ün-
nepelt és gyászolt. Minden-
ki törõdött a másikkal, ha
kölcsön kellett valakinek,

egymáshoz fordultak. Ez a
közösség mindig figyelt a
tagjaira, mindenki ismert
mindenkit és ott voltak egy-

másnak, ha szükség
támadt valamire.
Mindenki õszintén és
becsületesen fordult a
másikhoz.

Az elmúlt 50 év-
ben mind a város,
mind ez a rész is so-
kat változott. Sok
hely bezárt, de he-
lyettük nyíltak újak.
Ezt a helyiek pozití-
van értékelik, hi-
szen – Tom szerint
is – a változás jó. Ez
mozgatja elõre a vi-
lágot, fõleg, ha tud-
nak hozzá alkal-
mazkodni.

Tom üzletének
környéke az, ahol a bicik-
lis közlekedõk száma már
szinte meghaladja az autó-

sokét. Ezért mindig kell
biztosítani parkolóhelyet

az autóknak és a bicikli-
seknek egyaránt, ugyanis
csak így maradhatnak ver-
senyképesek a nagyáru-
házakkal szemben.

Az, hogy Tom üzlete több
mint 50 évet túlélt Toron-
tóban, annak köszönhetõ,
hogy a dolgozói a hét min-
den napján a maximumot
nyújtják. Tom szerencsés-
nek érzi magát, hogy üzlete
ezen a környéken van. Fia-
talkorában csak megélni
akart, de azt, hogy ma ott
tart, ahol, a családjának kö-
szönheti, hiszen szülei,
testvére és fia mind hozzá-
járultak kemény munká-

jukkal ahhoz,
hogy elérje az ál-
mát.

Tom azt taná-
csolja minden
újonnan induló
vállalkozónak a
városban, hogy
ne sajnálják idejü-
ket álmaik betel-
jesítésére szánni,
hiszen ez a leg-
jobb befektetés,
mely gazdagon
megtérül. Kemé-
nyen kell dolgozni
és nem szabad fél-
ni álmaink betel-
jesítésének útján,
mert a saját jö-

võnket építjük. Tom sza-
vaival élve: „Rengeteg idõ

lesz pihenni, ha majd
megöregszünk.”

Tom sikeres üzletem-
berként fontosnak tartja
mind a kanadai, mind a

magyar közösségi szerve-
zetek és az oktatási kezde-
ményezések támogatását:
Rákóczi Foundation és
Students Without Bounda-
ries program; Miles Nadal
JCC and Stars on Spadina;
Children's Breakfast Club;
Réna Foundation; Andrew
and Robert Mihalik Scho-
larship at Upper Canada
College; Duke Club of
Canada Scholarship; To-
ronto Mayor's Youth Cric-
ket Team; Hospital for

Sick Children Foundation;
Mount Sinai Hospital
Foundation; St. Michael’s
Hospital Foundation; ORT;
St. Stephen’s Community

Centre; Co-chair of the Al
Waxman Kensington Me-
morial Committee …

Újságunk, a Kana-
dai/Amerikai Magyarság
szerkesztõsége ezúton
gratulál neki eddigi sikere-
ihez. Reméljük, Tom taná-
csait megfogadva a mai fi-
atalság is képes lesz elérni
álmait, és nem csak olyan
sikeressé, de olyan jó em-
berré is válni, mint Tom.

Hírforrás: 
blogTO - PEOPLE

Tom Mihalik úgy szokta mondani, „a Kensington
negyed utcáin doktorált”. Már tizenkét éves korában
apja használtruha-üzletében dolgozik. Apja 1958-
ban kezdte a kensingtoni negyedben kereskedését.
Az ‘56-os magyar forradalom után, családjától elsza-
kadva Torontóba disszidált. Tomi és édesanyja ké-
sõbb jöttek Kanadába.

A republikánus Andy
Harris Maryland állam 1-
es választókörzetében fö-
lényesen gyõzött demok-
rata ellenfelével szemben.

Az 55 éves Andy Harris
apja Miskolcon volt altató-
orvos, anyja Galícia ukraj-
nai részérõl származik. A
képviselõnek három fivé-
re van. Andy Harris altató-
orvos, ebben a minõségé-
ben, a haditengerészet kö-
telékében részt vett az el-
sõ iraki háborúban.

A 2010. novemberi, fél-
idõs választások nagy re-
publikánus hullámával
került be a szövetségi kép-
viselõházba új munkahe-
lyek létrehozásának és a
szövetségi költekezés
visszafogásának jelszavá-
val. Tom Lantos 2008-
ban bekövetkezett ha-
lála után õ az egyetlen
magyar származású
honatya az amerikai
törvényhozásban.

Andy Harris ellenezte a
Barack Obama elnök által
bevezetett egészségbizto-
sítási reformot, amely sze-
rinte nagyobb állami bele-
szólást jelent, ami megíté-
lése szerint csakúgy, mint
a gazdaság legtöbb terüle-
tén, nem vezet ahhoz,
hogy az állampol-
gárok jobb termé-
ket kapjanak.

A magyar
kormány már
azelõtt felvette
vele a kap-

csolatot, hogy a képviselõ a
most leköszönõ, 112. kong-
resszusban letette a hivata-
li esküt. Andy Harris tagja
az amerikai kongresszus

magyar caucusának.

Újraválasztották az amerikai képviselõház egyetlen
magyar származású tagját, Andy Harrist. Miközben
mindenki az elektori választásokra figyelt, lezajlot-
tak a képviselõházi választások is, ahol újra republi-
kánus többség lett.
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1750 Courtney Park Dr. East Unit 5
Mississauga, ON  L5T  1W1

Andy Harris újraválasztották Marylandben

Magyar képviselő az alsóházban

Andy Harris

Toronto – Tom Mihalik szemével

Egykor

1968-ban

Most
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