
 
 
                    
Konzervativ remények 
Március 20-án választ 
miniszterelnök-jelöltet a 
Konzervativ Párt  
 
A több hónapja tartó konzervativ 
kampány lassan végéhez közeledik 
és március 20-án már lesz vezetöje 
és miniszterelnök-jelöltje a hivatalos 
ellenzéknek. Az új Konzervativ Párt 
2003. decemberében alakult meg, 
miután egyesült a parlament két 
jobb-közép pártja, a Kanadai 
Szövetség és a Progressziv 
Konzervativ Párt. A fúzió után, szinte 
azonnal megkezdödött a harc a párt 
vezetöségi posztjáért. Három 
miniszterelnök aspiráns jelölte 
magát, köztük Stephen Harper, a 
Szövetség volt vezetöje, Tony 
Clement, az Ontario tartomány volt 
egészségügy ministere és a 
multimilliomos üzletasszony, Belinda 
Stronach. A jelöltek között Mr. 
Harper a legesélyesebb, hiszen 
szilárd támogatottsággal rendelkezik 
a nyugati tartományokban valamint 
neki van a legtöbb politikai 
gyakorlata. Népszerüségben 
második helyen áll az a jelölt, aki a 
legkevesebbet tud a politikáról, Ms. 
Stronach. A sikeres üzletasszony 
nem tikolja azt a tényt, hogy nem 
rendelkezik politikai tapasztalattal, 
de szerinte éppen ezért egy friss, 
dinamikus személyként szerepelhet 
a kanadai politikában. Ms. Stronach 
talán abban különbözik legjobban a 
két másik jelölttöl, hogy nyiltan 
támogatja az azonosnemüek közti 
házasságot. Mr. Clement, a tavaly 
megbukott ontarioi konzervativ  
 

 
 
 
kormány ministere, harmadik helyen 
áll a versenyben. Reményei szerint 
megtudja majd szólitani a 
legnagyobb tartomány szavazóit, és 
népszerüsiteni tudja a Konzervativ 
Pártot. „Én egy elég átlagos, 
külvárosi srác vagyok,” mondta Mr. 
Clement. A legutóbbi felmérés 
szerint, azonban, Mr. Clementnek 
nincs sok esélye a választáson, 
ugyanis továbbra is messze 
harmadik helyen áll. Mr. Harper tartja 
szilárd vezetését, mivel a 
Konzervativ párttagok 59 százalékát 
tudhatja magáénak.  
 
Drága mulatság? 
Kanada kormányzója 41 millióba 
került  
 
Egy parlamenti bizottság 
nyilvánosságra hozta, hogy Adrienne 
Clarkson, Kanada általános 
kormányzója, tavaly 41 millió dollárt 
költött különbözö hivatalos 
funkciókra. A kormányzói hivatal 
költségei 5 év alatt több mint 
háromszorosan emelkedtek és egyre 
gyakrabban kritizálják Madame 
Clarkson-t költekezései miatt. Egyes 
parlamenti képvislök meg is 
kérdöjelezték a kormányzói hivatal 
jelentöségét és létjogosultságát a 
XXI. században. Paul Martin 
miniszterelnök kijelentette, hogy 
megvizsgálják a kormányzó 
költségvetését. Tavaly összel 
merültek fel komolyabb aggodalmak, 
amikor a kormányzó több mint 5 
millió dollárt költött egy hivatalos 
oroszországi és észak-európai túrán. 
Madame Clarkson 1999 óta Kanada 
elsö számú közjogi méltósága. A 
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általános kormányzó az angol 
királynö hivatalos képviselöje 
Kanadában, de Mme. Clarkson 
szerepe föleg szimbólikus és 
kultúrális értékü. A kormányzó 
különbözö dijakkal és érmekkel, 
köztük az Order of Canada 
kitüntetéssel, jutalmazza a kitünö 
munkát végzö kanadaiakat, valamint 
Kanada kulturális és nemzeti értékeit 
képviseli külföldön. A kormányzót 
támogatók azonban úgy vélik, 
Kanada szerencsés helyzetben van, 
hogy egy olyan értelmiségi 
házaspár, mint amilyen Mme. 
Clarkson és férje, John Ralston Saul, 
képviselheti az ország örökségét 
világszerte.  
 
Kanada nem fizet 
A multikulturalizmus miniszter 
szerint Kanada nem fizet 
kárpótlást  
 
Egy ENSZ riport azt ajánlja, hogy a 
kanadai kormány fizessen kárpótlást 
a kinai közösségnek és a volt 
Africville település egykori lakóinak. 
A riport kijelölte a két csoport 
szenvedését és megkülönböztetését 
Kanadában, és igy méltó 
megoldásként tartja az anyagi 
kárpótlást. 1885 és 1923 között a 
Kanadába érkezö kinai 
bevándorlóknak személyenként 50 
és 500 dollár között mozgó „fejadót” 
kellett, hogy fizessenek az országba 
való belépéshez. A teljes összeg 
amit a kormány beszedett a „fejadó” 
rendszerben feltehetöen több mint 
23 millió dollár. De az ENSZ riport 
szerint, az Africville-böl kitelepitett 
családokat is kell kompenzálni. 
1970-ben 80 családot telepitettek ki 
a Halifax melletti Africville-böl, mert a 
terület hidépitéshez kellett. Jean 

Augustin, a multikulturálizmusért 
felelös miniszter szerint, a kormány 
továbbra sem fizet kárpótlást az 
érintett kinai és fekete családoknak, 
illetve közösségeknek. De a 
miniszter mondta, hogy az ENSZ 
riport igy is értékes és szerinte 
„egyensúlyozott” képet nyújt 
Kanadáról.   
  
Tilos jelkép 
A Québec tartomány 
felsöbirósága betiltotta a kirpánt 
az állami iskolákban 
 
A québeci felsöbiróság betiltotta a 
Sikh-ek által viselt szimbólikus 
kardot, a kirpánt, a tartományi 
iskolákban. Az ügy akkor került a 
biróság elé, amikor Gurbaj Singh 
Multani, középiskolai diákot, 
felfüggesztették francia nyelvü 
iskolájából miután nem volt hajlandó 
feladni a kirpán viseletével. A 
biróság döntése szerint fontosabb a 
közbiztonság mint avallási 
szimbólumok és ezzel a birók 
alátámasztották a québeci kormány 
és a Marguerite-Bourgeoys iskola 
bizottság által képviselt álláspontot. 
Mr Multani ügyvédje szerint, nem 
fogadják el a döntést és az ügyet a 
kanadai felsöbirósághoz viszik. 
 
Sheila Copps elvesztette 
választókerületét  
 
Husz év munka után kiesett a 
Liberális Párt  baloldali "ikonja" 
Sheila Copps, a volt Jean Chrétien 
kormány egykori miniszterelnök-
helyettese és nemzeti örökség 
minisztere megbukott a Liberális Párt 
Hamilton East-Stoney Creek kerületi 
nominációs választásán. Kihivója 
Tony Valeri, a jelenlegi Paul Martin 
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miniszterelnök által vezette 
Liberálisok közlekedési minisztere, 
gyözött a március 6-án megtartott 
választáson, melyen több mint 5000 
párttag vett részt. De a kudarc után 
Ms.Copps kijelentette, hogy a 
választás alatt, szabálytalanságok 
történtek, melyeket ki kell vizsgálni. 
"Én mindig azt hittem, hogy a 
Liberális párt az igazság pártja," 
nyilatkozta a Radio-Canada televizió 
hirmüsorának.  Ms. Copps húsz éve 
foglalja el helyét a Liberális Párt 
parlamenti frakciójában és legtöbben 
a párton belüli baloldal ikonjának 
tartják a képviselöt. Ms. Copps 
politikai ideológiájának pilléreként 
szerepel az elnyomottak 
támogatása, illetve a munkások, az 
új bevándorlók, az etnikai csoportok 
és a nök képviselete. A volt örökség 
miniszter és a Martin miniszterelnök 
közti kapcsolat valószinü akkor 
romlott meg, amikor Ms.   
  Copps a jelenlegi miniszterelnök 
ellen indult a Liberális Párt vezetöi 
posztjáért 2003-ban. Szinte senki 
sem hitte el azt, hogy Ms. Copps, 
Mr. Martin egyedüli kihivója, 
megnyerheti a versenyt. A tavaly 
novemberi szavazáson a hamiltoni 
képviselö a voksok kevesebb mint 
10 százalékát kapta meg. Azóta, Ms 
Copps többször úgy nyilatkozott, 
hogy markáns baloldali nézetei miatt 
Mr. Martin hivei kipróbálják öt zárni a 
pártból. Elöször miniszteri posztját 
vették el, utána pedig a Martinhoz 
közeli képviselöt, Mr. Valeri-t, 
állitották ellene a nominációs 
választáson. A szavazás után 
legtöbben úgy vélik, hogy Ms. Copps 
húsz éves pályafutásának vége 
közeledik, azonban a képviselö 
várhatóan függetlenként indul majd a 
tavaszi federális választáson. 

Reménységgel zárta elsö 
szezonját a magyar televizió 
stábja 
 
Február 28-án, egy baráti 
összejövetelen és vacsorán zárta 
elsö  szezonját a Montreáli 
Magyarság cimü heti televiziós 
müsor stábja. Dr. Nikolényi Csaba 
müsorvezetö, Ádám Christopher, 
Varga Timea és Göndös Andrea 
riporterek, valamint Patakfalvi Zsolt 
szerkesztö és Mailáth Mária és 
István kutatók együtt ünnepelték az 
elsö sikeres szezon utolsó adását. 
Múlt szeptemberben jelent meg 
elöször a Montreali Magyarság és 
azóta 26 adásban mutatták be a 
montreali magyar közösséget. A 
szezon folyamán a helyi magyar 
közösség nagy érdeklödéssel 
fogadta a müsort és sok észrevétel 
érkezett be a CH TV stúdiójába.  
Több száz aláirást sikerült 
összegyüjteni támogatóktól akik a 
stábbal együtt remélik, hogy 
augusztusban a TV állomás egy 
újabb szezonnal meghosszabitja a 
Montreáli Magyarság szerzödését. 
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