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“Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon.” 
Magyarországi botrány kanadai szemszögből a 2. és 6. oldalon 

Több mint 200-an voltak a montreáli magyar filmvetítésen 
Több mint 200-an jöttek 
el szeptember 22-én a 
montreáli Concordia 
Egye tem be lvá ros i 
k a m p u s z á n  t a r t o t t 
filmvetítésre, melyen a 
M o n t r e á l i  M a g y a r 
Történelmi Társaság a 
BBC „Cry Hungary” című 
d o k u m e n t u m f i l m j é t 
mutatta be. A vártnál 
nagyobb érdeklődés  
kisebb meglepetésként 
szolgált a rendezők 
számára, akik kb. 150 
résztvevőre számítottak. 
Többen az 1956-os 
Forradalom és  

Forrás: Az Open Society Archives (OSA) honlapja 

Szabadságharc 50-ik évfordulója miatt jöttek el, mások pedig azért mert a CBC 
közszolgálati rádióból szereztek tudomást a filmvetítésről és néhányan a napokban 
kitört magyarországi forrongásokra és sorozatos tiltakozásokra hivatkoztak, mondván, 
hogy ezek felkeltették érdeklődésüket  Magyarország és az évforduló iránt.  
Többen rendkivül meghatónak találták az 1986-ban készült dokumentumfilmet, 
melyben többek között Pongrátz Gergely, Lipták Béla és Mécs Imre is felszólalt.  Mécs,  
aki a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ-nek) volt az egykori parlamenti 
képviselője elmesélte, hogy mik voltak a halálra itélt forradalmárok utolsó szavai, 
mielőtt felakasztották őket és, hogy milyen nehéz volt mindenkinek eldöntenie, hogy 
mit is mondjon „utolsó szó” jogán.  
A filmben egy megrendült Peter Fryer-t is láthatunk, aki brit kommunista újságíróként 
volt szemtanúja az 1956-os forradalomnak és aki a filmen meghatottan beszélt arról, 
hogy az ÁVÓsokat egy fajta népitélet keretein belül jogosan végezték ki.  
A Montreáli Magyar Történelmi Társaság 2006 júniusában alakult és a szervezet célja 
a montreáli magyarság örökségének és múltjának megörzése és bemutatása a 
nagyobb montreáli közönség előtt. A filmvetítés volt a Társaság harmadik 
rendezvénye, egy nyári garden party és fundraising vacsora után.  
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A Montreáli Magyar Bizottság is lemondatná Gyurcsányt? 

Herédi István, a Montreáli Magyar Bizottság elnöke készen áll egy, a Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök és a Szocialista—Szabad Demokrata  (MSZP-SZDSZ) 
kormánynak lemondását követelő levél megírására. Egy belső terjesztésű e-mailben 
arra kérte fel az elnök a bizottsag tagegyesületeit, hogy jelezzék ha ők is 
egyetértenének egy ilyen jellegű levél megírásával, melyet elküldene a magyar 
kormánynak, Sólyom László köztársasági elnöknek,  valamint a Népszabadságnak, a 
Magyar Nemzetnek, a közszólgálati televíziónak, a montreáli The Gazette-nek és 
franciául pedig a La Presse-nek. „A Montreáli Magyar Bizottság valamint a montreáli 
magyarság nevében  félreérthetetlen szövegezésű levelet fogalmazzunk meg, 
melynek lényege lenne Gyurcsány Ferenc és kormányának  azonnali lemondása, 
valamint új szavazások azonnali kiírása—”fogalmazott Herédi István a megírandó 
levélről. A bizottság elnöke azt is kérné, hogy „a köztársasági elnök nevezzen ki egy 
alkotmánybírákból álló bizottságot, melynek zárolt határidejű mandátuma hivatott volna 
kideríteni, az elmúlt két választást megelőzően, valamint a kormányzási időszak alatt 
kik átal elkövetett   s milyen hazugságok alapján történtek a választások. A felelős 
egyének köztörvényes bűntetteikért a törvény előtt feleljenek minden parlamenti 
mentelmi védelem nélkül—írta Herédi. 

Joó Klára a Montreáli Első Magyar Református Egyházközség közismert tagja, illetve a 
Bethlen Gábor Irodalmi Kör vezetője pedig indítványt küldött Herédinek, melyben 
kérte, hogy a Montreáli Magyar Bizottság is rendezzen egy tüntetést Gyurcsány és a 
szocialista kormány ellen.  A bizottság elnöke viszont jelezte, hogy ott ahol voltak 
tüntetések (mint például Torontóban), meglehetősen alacsony volt a résztvétel. Ebből 
az olvasható ki, hogy az elnök nem támogatna egy montreáli utcai demonstrációt 
Gyurcsány ellen. 

De úgy tűnik, hogy nincsenek egy véleményen a Montreáli Magyar Bizottság 
tagegyesületei Herédi felajánlott levelével kapcsolatban. Blanar Andrea, a Kanadai 
Magyar Művészek Közösségének elnöke elmondta, hogy szerinte „összpontosítani 
kéne energiánkat a helyi, közösségi kihívásokra.” Magyarország egy demokratikus 
ország és a magyar állampolgárok dolga, hogy eldöntsék, milyen kormányt akarnak. 
Mi, akik magyar származásúak vagyunk, de egyben kanadai állampolgárok nem 
szólhatunk bele egy demokratikus Magyarország politikájába—áll Blanar Andrea 
Herédi Istvánnak küldött nyilt levelében.  

Ciamarra Júlia, a Montreáli Magyar Iskola igazgatója is ellenezte a levél elküldését. Az 
iskola nem politikai szervezet, így nem a mi dolgunk, hogy állást foglaljunk jobboldali, 
vagy baloldali kérdésekben—fogalmazott az iskola igazgatója.  Ezen kivül Mailáth 
Mária, a Magyar Krónika főszerkesztője sem látja szükségesnek a tiltakozó levél 
megírását. 

A Montreáli Magyar Bizottság a helyi magyar közösség egyik legrégibb szervezete és 
egyedüli csúcsszervezete, mely összefogja az egyesületeket és egyházakat egyaránt. 
A Bizottság 1942-ben jött létre és Herédi Istvánt 2003-ban választották elnökké.  
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Egyre többen támogatják Bob Rae-t a Liberális Pártban 
Egyre jobbak az esélyek arra, hogy Bob 
Rae, az 58 éves politikus, illetve Ontario 
tartomány egykori kormányfője lesz az 
ellenzéki Liberális Párt új vezetője és 
miniszterelnök-jelöltje. A felmérések szerint, 
Rae második helyen van, az 59 éves 
Michael Ignatieff mögött, aki sokak szerint a 
legesélyesebb a Liberális Párt legmagasabb 
posztjára. De a napokban számos kevésbé 
esélyes jelölt is kilépett a pártversenyből és 
ők Rae támogatására biztatták híveiket.  

Hedy Fry, liberális parlamenti képviselő szeptember 25-én lépett ki a versenyből és 
most már nyilvánosan is Rae-t támogatja.  A 64 éves Fry-t megelőzően, Carolyn 
Bennett és Maurizio Bevilacqua is visszavonta jelöltségét Rae javára. A Liberális Párt 
decemberben választ  új vezetőt és az elemzők kiélezett, közeli harcra számítanak az 
inkább balra húzó Rae és a jobb-közép Ignatieff között. Jelenleg még 8-an indulnak a 
pártvezetői posztért. Az új vezető Stephen Harper konzervatív miniszterelnökkel fog 
megbírkozni a várhatóan 2007 tavaszán történő parlamenti választáson. 

Képforrás: Bob Rae honlapja 

Több mint 13 milliárd dollár a kanadai kormány idei többlete 
A kanadai költségvetés idei többlete eléri a 13,2 milliárd 
dollárt, jelentette be James Flaherty, a konzervatív kormány 
pénzügyminisztere. A pénzügyminiszter azt is jelezte, hogy 
a teljes összeget az ország adósságának visszafizetésére 
fordítja a kormány. Ezzel együtt azt is bejelentették a 
parlamentben szeptember 25-én, hogy 2 milliárd dollár 
értékű elvonásokat terveznek. Például négy millió dollárt 
vonnak el a kendermag körüli kutatásoktól és öt milliót a 
kanadai nők státuszát tanulmányozó szervezetektől. 
Amiután a kormány befizeti a 13,2 milliárd dollárt, az ország 
adóssága összesen 481,5 milliárd dollár lesz. „Többet kell 
tennünk. Kormányunk adókat akar csökkenteni és számos 
választási igéretet kell még valóra váltanunk”—mondta 
Flaherty. A kanadai adófizetők szövetsége jelezte, hogy 
szerinte még mindig túl sok adót fizetnek a kanadaiak és 
ezzel magyarázható az óriási többlet. 

James Flaherty, 
Forrás: Pénzügyminisztérium 
Honlapja. 

Kimagasló siker a „Bon Cop, Bad Cop” című film 
Több mint 9 millió dollár volt a „Bon Cop, Bad Cop” című kétnyelvű, québeci film 
bevétele a mozikban az elmúlt egy hónap során. Ezzel a rendőrökről szóló komédia 
lett a legsikeresebb film a québeci filmgyártás történetében. A film egy úri angol, 
ontarioi rendőrröl és egy kissé durva és „utcai” québeci francia rendőrről szól, akik 
kénytelenek együttműködni amikor egy holtestet találnak Québec és Ontario tartomány 
határán. A film sikeresen tükrözi azt a jelenséget, hogy Kanada egy valóban két nagy 
nemzetből és nyelvből összekovácsolt ország.  
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The Montreal Gazette's piece on the anti-
government riots in Budapest, which are 
currently attempting to oust Prime Minis-
ter Ferenc Gyurcsány from office, ob-
serves that Hungary has been "held up as 
a model of progress following the collapse 
of communism in eastern Europe." In 
terms of the country's embrace of free 
speech, the rule of law and free elections, 
this statement is certainly accurate. Nev-
ertheless, Hungary is also a country rife 
with deep social tensions, serious eco-
nomic problems and a press often domi-
nated by party hacks and partisan agen-
das. The current protests and riots, which 
have wounded over 200 people, have 
wreaked havoc in large parts of down-
town Budapest and caused major dam-
age at the besieged headquarters of the 
country's state television, following years 
of building tension between millions of 
citizens who identify with the staunchly 
anti-communist, anti-elitist, sometimes 
anti-liberal and nationalist right-wing op-
position, and an equally large crowd who 
fear the opposition's often fiery rhetoric 
and gravitate to the governing Socialist 
Party, either because they feel nostalgia 
for the "good old days" of "Goulash Com-
munism," or because they adhere to the 
liberal economic policies of free-market, 
small government and privatization es-
poused by an increasingly powerful group 
within the party, including the belea-
guered Prime Minister and his entourage.  
 
Hungary's dismal economic situation has 
also contributed to the violent protests, 
which have gripped much of Budapest 
and the severity of which was only fully 
revealed by the government once the So-
cialist Party won re-election in April. With 
the deficit at nearly 10% of the GDP, far 
higher than any other country in the Euro- 
 

pean Union, the Socialists have introduced 
severe austerity measures, including the 
introduction of tuition fees and higher taxes 
only months after an election campaign in 
which they ran on a platform of tax reduc-
tion.  
 
In addition to the economic woes and social 
divisions, most Hungarian newspapers and 
news programming on state television and 
radio have failed to create even the sem-
blance of even-handedness, some degree 
of objectivity and nuance. The brutal attack 
and siege of the headquarters of Hungarian 
state television on September 18--in which 
the rioters forced the station off the air and 
briefly took control of the building--
happened within the context of deep frus-
tration with the public broadcaster, which 
has been perceived by many as all but a 
mouthpiece of the Socialist Party and inher-
ently biased against the opposition.        
Gyurcsány's leaked speech, in which he 
admitted to lying and misleading the popu-
lation in order to win re-election and ob-
served that "divine providence, the abun-
dance of cash in the world economy and 
hundreds of tricks" were the only things that 
kept the country afloat, was probably the 
final spark, which set off a wave of violent 
riots. Nevertheless, it is important to note 
that tensions have been mounting for years 
and it should serve as no surprise that 
some would use the fast approaching fifti-
eth anniversary of the 1956 Hungarian 
Revolution as an opportunity to bring these 
tensions to the streets of Budapest. 
 
This piece is the Canadian Hungarian Jour-
nal’s response to the syndicated article 
which appeared in The Montreal Gazette 
(September 20, 2006, A18), entitled “I’ll 
Weather Storm: PM.” 

Beneath the surface, Hungary faces many problems 
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1956 Freedom’s Fury — The “Blood in the Water” Match Comes to Ottawa 
 

 

Canadian Premiere of "Freedom's Fury", narrated by Olympic superstar Mark Spitz, is the work of Ottawa brother/sister writ-
ing-directing team Colin Keith Gray & Megan Raney Aarons (aka “The Sibs”) and produced by Quentin Tarantino and Lucy 
Liu.  The gala evening to be held on September 29 at 8:00pm at the National Gallery of Canada will be hosted by noted Cana-
dian sports and media personality, Carolyn Waldo and includes a post-screening discussion with the film-makers along with a 
reception. 

In late November 1956, the water polo teams from Hungary and the Soviet Union met in an Olympic 
semi-final match that was of almost unimaginable significance to the players involved, particularly those 
from Hungary. Just weeks before, the Hungarian people had engaged in the first popular revolution ever 
staged against Soviet power.  The match called “The Bloodiest Game in Olympic History” signaled the 
end of Hungary’s brush with freedom. 

 "It was far more than just a sporting event," Ervin Zador of the 1956 Hungarian Olympic Team notes.  "It 
was a battle for the spirit, for our freedom, for democracy. We won at the Olympics, we lost in the 
streets." Some 200,000 Hungarians fled their country and 38,000 came to Canada, the largest national 
refugee migration Canada ever experienced. 

 Both Colin who was a member of the Lisgar Collegiate water polo team and played for the Ottawa Ti-
tans Junior city team and his sister Megan will be present along with special guests, Ervin Zador of the 
1956 Olympic water polo team, and Valerie Gyenge, Hungarian Olympic swimming champion (1952) 
and also a member of the Hungarian national team at the Melbourne Games in 1956. 

 The Ottawa screening is the first time the film will be screened in Canada, following its September 4, 
2006 theatrical release in Budapest. It is a fund-raising collaboration between the Canada-Hungary Edu-
cational Foundation (CHEF) and Water Polo Canada (WPC) as well as the first of a number of special 
events in the national capital during October involving the National Arts Centre, the Canadian Museum 
of Civilization, the University of Ottawa and others. 

 CHEF is a registered charity set up in 2005 to raise public awareness of Canada's role in accepting 
Hungarian refugees and to highlight their experiences and contributions to Canadian society. Among its 
long-term goals are promoting the value of refugee and immigrant movements to Canada and the devel-
opment of educational exchanges between Canada and Hungary as a legacy to the 1956 refugees. For 
more information, see www.canadahungary.org or call 613 567-5756. 

La Fondation éducative Canada-Hongrie et Water Polo Canada ont l’honneur de vous inviter au Gala-
bénéfice de la premiere canadienne de  

Freedom’s Fury 
Invités spéciaux: 

Ervin Zador, 
Membre de la légendaire équipe nationale hongroise de water polo aux Jeux olympiques de 1956, 

Valeria Gyenge, 
Championne olympique et membre de l’équipe hongroise de natation a Melbourne, ainsi que les 

réalisateurs du film, 
Colin Grey et Megan Raney 

Le vendredi 29 septembre a 20h. A l’Auditorium du Musée des beaux-arts du Canada. La soirée 
sera animée par Carolyn Waldo. 

Des desserts seront servis.  
Billets: $50.00, $150.00 ou $250.00 

RSVP: 613-567/5756 
E-mail: jy_abcd@cyberus.ca 
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                                                     The Great Radio War 
                          
Do you remember listening to Radio Free Europe? Do you have stories to tell about what it meant to 
listen to this station in times of crisis? Did listen to Radio Free Europe change your life? Did you come 
to the West because of RFE? And what do you think about RFE today? 
The renowned German documentary filmmaker Christian Bauer is looking for people who have great 
stories to tell about RFE and its impact, and who are willing to share them for his documentary The 
Great Radio War. Of course we will tell how RFE worked, how it was financed, and the stories of the 
journalists and DJs at RFE. But all this would be incomplete without the people who listened, the human 
side of it all.  We feel that the Cold war did not end in blood and tears, also was a victory of RFE (and 
Radio Liberty of course).  If you share this view – or if you disagree – we would like to listen to your 
opinion and your stories. The true story of Radio Free Europe has not been told on film. The right time 
is now. 
The Great Radio War will be a 90-minute-documentary. With your participation we hope that it will 
travel around the world to tell about the human side of the cold war. 
 
For more information please contact Stephanie Lochner at stephanie.lochner@tangramfilm.de. If you 
prefer to call, fax or write - these are our coordinates: TANGRAM Herzog-Wilhelm-Strasse 27 80331 
Munich, Germany. phone +49 (89) 23 66 06 - 66, fax +49 (89) 23 66 06 - 60 
Additional information about Tangram Film in Munich and Christian Bauer can be found at 
www.tangramfilm.de. Please also check our website www.TheGreatRadioWar.com, which currently is 
under construction. 
 

ELADÓ 
Pécs-patacson  hihetetlen szép panorámás  110nm-es  nyaralo, plusz pince. 1793m2 területű kezelt 
szőlőssel, központi fűtes,  modern fűrdőszobák, szauna, teljesen bebutorozottan antik magyar- 
amerikai butorokkal egyutt US$85,000.00.  Kepek  internetten keresztül, vagy címre CD:                      
e-mail cim:chabalex@tca.net .Tulajdonos egész Októberben Magyarországon lesz.  

Tel:979-774-3494  vagy: 979-255-7637 (Keresse Andrássy Csabát) 

 

Szüreti Bál Montreálban 
A Montreáli Magyar Rom. Katolikus Egyházközség 2006. szeptember 30-án, szombaton este 8-
kor SZÜRETI BÁLT rendez az egyházközség dísztermében.  
-Hideg, meleg büféételek az egész este folyamán! 
-Helyszínen préselt must 
-Italok, hűsítők, szőlőlopás, csőszök, csőszlányok 
-Kitűnő zene 
Jegyek elővételben a plébánián — 514-387-9503 (25 dollár a felnőttjegy, 15 dollár a diákjegy) 
Cím: 90 Guizot Ouest, Montreal. Qc.  
Közreműködik a Kurátori Testület a Gyöngyös Bokréta T. CS. fellépésével 


