
 
 
                    
 
 
"Nem találok szavakat..." 
Kirobbant a Liberális kormány 
legnagyobb botránya 
 
Sheila Fraser, Kanada általános 
könyvvizsgálója 2004. február 10-én 
közzétett riportjában hevesen birálta 
a Liberális kormány szinte 
példanélküli korrupcióját . A 34 
oldalas dokumentumban Ms. Fraser 
"mélyen zavarónak" nevezte azt a 
jelenséget, hogy 1997 és 2003 
között csaknem 100 millió dollár 
államkincstári támogatásban 
részesültek a kormánypárthoz közeli 
cégek és szervezetek. A botrány a 
szövetségi kormány volt szponzor 
programja keretében tört ki. Ottawa 
250 millió dollárral tamogatott 
különbözö québeci kulturális 
rendezvényeket azzal a szándékkal, 
hogy ezzel növeli a 
szövetségikormány profilját és 
elfogadottságát a tartományban. 
Összesen 100 millió dollár a 
Liberális Párthoz közel álló 
kommunikációs cégekhez került 
illegális "jutalékként" a királyi 
rendörség, az állami vasút és a 
kanadai postán keresztül.  Ms. 
Fraser "botrányosnak" nevezte a 
helyzetet.     
    
 "Nem találok szavakat....[a 
korrupció] tömör és átható 
volt....Leültem és megint elolvastam 
a riportot és ujra mérges 
lettem....olyan felháboritó volt."  
 
Paul Martin miniszterelnököt február 
11-én különösen támadták az  

 
 
 
 
 
ellenzéki pártok, akik szerint Mr. 
Martin-t is terheli a felelöség, hiszen 
a szponzor-program idején ö volt a 
pénzügyminiszter. Az egyik  
 
Konzervativ képviselö Nixon-hoz 
hasonlitotta a kanadai 
miniszterelnököt. Pár órára az ügy 
kirobbanása után, Mr. Martin egy 
független vizsgálóbizottság 
létrehozását igérte és a parlamenti 
viták közepedte kijelentette, hogy "a 
kormány ki fogja deriteni, hogy mi 
történt és ezt ismertetni fogják a 
kanadai néppel." Egyes megfigyelök 
szerint a Liberális Pártot és az egész 
kormányt érintö botrány olyan 
súlyos, hogy más megoldás nincs, 
mint egy általános választás 
azonnali kihirdetése.  
 
Ms. Fraser már többször birálta a 11 
éve kormányon lévö Liberális Pártot, 
de a legutobbi vizsgálata a kanadai 
történelem egyik legjelentösebb 
korrupciós botrányára derit fényt, 
mely jelentös hatással lehet a 
kanadai politikára.     
    
   Kanadai magyar online média 
2004. január 29 
Az utóbbi években jelentösen 
bövültek a kanadai magyar 
sajtóorgánumok online 
szolgáltatásai. Manapság televiziós 
adások nézhetök, rádiók 
hallgathatók és hirek olvashatók az 
interneten. A 2000 óta müködö 
Magyar Krónika online szolgáltatása 
a havonta kétszer megjelenö ujság 
cikkeiböl nyújt válogatást az 
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olvasónak. A Magyar Képek TV 
honlapján a félórás szombati adás 
tekinthetö és a Torontoi Független 
Magyar Rádió adásai szintén 
hallhatók az interneten.   
    
         
 Megnyilt a Kanadai Magyar 
Levéltár 
 
A Kanadai Magyar Levéltár a 
Kanadában élö magyarság történetét 
foglalja össze forrásanyagokban. Az 
oldalakon található dokumentumok 
idáig nem kerültek fel az internetre 
és legtöbbször csak nehezen 
hozzáférhetöek. A gyüjtemény 
különösen olyanok számára lehet 
értékes, akik kutatnak vagy 
egyszerüen érdeklödnek a kanadai 
magyarság iránt. A Levéltár 
folyamatosan bövül új 
dokumentumokkal. Jelenleg a 
gyüjtemény még korlátozva van a 
montreáli magyar közösségben 
müködö intézményekre.  Az  eddig 
összegyüjtött anyag többsége 
emlékkönyvekböl, illetve egyéb 
nyomtatványokból származik.    
    
 A Liberális Párt továbbra is 
fölényesen vezet 
 
Az Environics közvélemény 
kutatóintéztet januárban közzétett 
pártpreferencia adatai alapján 
kiderül, hogy a Liberális Párt Paul 
Martin miniszterelnöksége elsö 
hónapja után tovább növekedett 
támogatottságában. A kormánypárt 
51% százalékon áll, mely 5 ponttal 
magasabb mint az elözö hónapban. 
Messze második helyen található az 
új Konzervativ Párt 24 százalékkal.  
A baloldalon lévö New Democratic 
Party (NDP) támogatottsága 

változatlanul 15 százalék, mig a Bloc 
Québécois 8 százalékkal 
gyengélkedik.  Az összes többi 
parlamenten kivüli párt 
támogatottsága összesen 2%.  A 
Liberális Párt Ontario tartományban 
a legnépszerübb, ahol a szavazók 
60 százaléka áll a kormánypárt 
oldalán.  Albertában azonban 
továbbra sem népszerü a Liberális 
Párt és a szavazók  a Konzervativ 
Pártot helyezték elöre 49 
százalékkal. Országosan a Liberális 
Párt fölényesen vezet, mig a 
Konzervativ Párt a Canadian 
Alliance és a Progressive 
Conservative Party egyesülése után 
is továbbra inkább a nyugati 
tartományokban találhatja 
szavazóbázisának jelentös részét.  
Az NDP Manitobában a legerösebb 
ahol 31 százalékkal második helyen 
áll a Liberális Párt 48 pontja után és 
a Bloc Québécois Québecben 
második helyen áll a szavazók 37 
százalékával.     
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