
 
 
                    
Helyreállt a kanadai-amerikai 
barátság?  
Paul Martin miniszterelnök az 
amerikai elnökkel találkozott  
 
Teljesen evidens, hogy Kanada és 
az Egyesült Államok együttm?ködve, 
nagyot képesek haladni—
fogalmazott Paul Martin április 30-
án, a Fehér Házban tett látogatása 
alkalmából. George Bush, amerikai 
elnök, is elismerô szavakkal beszélt 
Kanadáról. Egy jó barátot találtunk 
Kanadában—ez egy fontos 
kapcsolat számunkra, egy központi 
kapcsolat, melyet örömmel ôrzök 
ezzel a miniszterelnökkel együtt, 
mondta Mr Bush. A barátságos 
fogadás és az épitô szavak azonban 
jelentôsen különböztek a tavalyi 
helyzettôl, amikor Jean Chrétien 
miniszterelnök, Paul Martin elôdje, 
megtagadta Kanada részvételét az 
iraki háborúban és ezzel hidegvizzel 
h?tötte le a két ország közti 
kapcsolatot. Mint ismeretes, tavaly 
májusban Bush elnök törölte 
Kanadába tervezett látogatását, 
ezzel üzenve csalódását Kanada 
politikájával. De annak ellenére, 
hogy javulni látszott a helyzet Mr. 
Martin alatt, a konzervativ ellenzék 
szerint a liberális miniszterelnök 
egyetlen látogatással nem tudja 
megváltoztatni azt a kárt, melyet 
pártja okozott Amerika-ellenes 
magatartásával.  
 
A nagy választás 
Már egyes választókerületekben 
felkerültek a választási plakátok, a 
liberálisok és a konzervativok 

kiosztották a választási hadjáratra 
használható kézikönyveiket  
 
 
 
képviselôiknek és megjelentek a 
politikai reklámok a televizión is. De 
Paul Martin miniszterelnök még nem 
döntött a választás dátumáról. A 
Liberális Párthoz közeli források 
szerint, azonban 
nagyvalószinűséggel június 28-án 
vonulhatnak a polgárok az urnákhoz. 
Az utóbbi napokban javulni látszott a 
Liberális kormány megitélése és egy 
pár napja közzétett Ekos felmérés 
szerint a liberálisok most már 41 
százalékon állnak, mely éppen, hogy 
elegendô lenne a parlamenti 
többséghez. A Konzervativok 
azonban 28 százalék körül 
stagnálnak, mig a baloldali New 
Democratic Party 16% és a Bloc 
Québécois országosan 12% felett 
mozog. De Québec tartományban 
egyre erôsebb a szeparatista Bloc. 
Jelenleg 52 százalékával fölényesen 
vezet és itt a Liberálisok messze 
második helyen állnak 35 ponttal.  
Paul Martin a politikai skála 
közepére helyezte magát és 
érvelése szerint, az NDP idônként túl 
baloldali és a konzervativok pedig 
messze a jobboldalon állnak olyan 
kérdésekben mint az egészségügyi 
ellátás privatizálása, az 
adócsökkentés gazdagoknak, a 
hivatalos kétnyelvüség és a tavaly 
tanúsitott támogatásuk Amerika Irák 
elleni háborújában. Még a választási 
kampány hivatalos elkezdése elött is 
Mr Martin gyakran hangoztatta azt a 
véleményt, hogy a Liberális Párt 
Kanada egyetlen nemzeti pártja.  
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A Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség tavaszi körlevele  
 
A hosszú tél és böjt után a Húsvét 
allelujás hangulata új élet-lendületet 
igér. Méginkább biztató a feltámadt 
Üdvözitô igérete: „Ne féljetek, Én 
vagyok, veletek maradok.” Erôsitse 
bennünk az Úr a hitbôl fakadó 
megújulás kegyelmét, egyéni, 
családi és egyházközségi 
életünkben. Akik részt tudtunk venni 
a nagyhét és a húsvét 
ünneplésében, templomunkban vagy 
a magány csendjében és a 
betegágyon, hivatottak vagyunk 
tanúságot tenni azoknak, akik nem 
fedezték még fel a húsvét üzenetét. 
Megköszönjük deRoth László 
testvérünknek a nagyböjti megújulási 
programot, Harai Levente fiatal 
jezsuita atyának a nagyböjti 
szentbeszédeket és minden 
közreműködônek a nagyheti 
szertartásokhoz való 
hozzájárulásukat.  
 
Egyházközségünk húsvéti 
ünneplésében ezévben számosan 
részt vettek: a templom megtelt! 
Bárcsak folyamatosan vagy minél 
gyakrabban jönnének hiveink, hogy 
együtt ünnepeljük Urunk szent titkait. 
Nemcsak Húsvét vasárnap az Úr 
napja, hanem minden vasárnap a 
feltámadás ünneplése. 
 
Utolsó körlevelünk óta több jeles 
esemény történt közösségünkben: 
április 4-én ünnepelte a Magyar 
Iskola 70 éves fennállását, múlt 
szombaton pedig a cserkészeink 
táncestéllyel zárták 50 éves 
jubileumukat. Több közeli program is 
készül: Közös összefogással az 
ifjúsági szervezeteink (Magyar 

Iskola, Cserkész.-csapatok, Tánc-
csoport) a Kurátori Testület 
közreműködésével ismét 
megrendezik az Édesanyák 
tiszteletére a hagyományos 
Anyáknapi ünnepélyt május 9-én. 
Szeretettel várjuk az édesanyákat, a 
nagymamákat és egyedülálló 
hölgyeket az ünnepi szentmisére és 
a műsoros ebédre. Május 9-én 
járulnak elôször a szentáldáshoz 
gyermekeink, akik szorgalmasan 
készülnek a szentségi Úr Jézussal 
való találkozásra. 
Február végén és március elején 
számomra is alkalom nyilt a 
pihenésre, mivel Csókay atya tudott 
helyettesiteni távollétem alatt. 
Köszönet ezért neki, és a sok 
beteglátogatásért is. A vakáció és a 
lelkigyakorlat nagyban segitett 
abban, hogy most új erôvel 
folytathatom a helytállást 
Egyházközségünk szolgálatában.         
       -Deák Ferenc S.J. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bank Ban bemutatója Montreálban 
 
A Magyar Krónika és a Montreáli Magyar 
Fôkonzulátus rendezésében kerül 
bemutatásra Káel Csaba Bank Ban cimű 
zenés filmdrámája. Erkel Ferenc 
történelmi operájának monumentális 
feldolgozásában a szerepeket korunk 
legnagyobb európai és világhir? magyar 
operaénekesei játsszák. A filmet a zene 
mellett az Oscar dijas Zsigmond Vilmos 
látványos képei teszik egyedülálló 
élménnyé. A filmet Május 10-én, este 6 
órakor vetitik a Concordia egyetem 
Henry F. Hall auditoriumában. A 10 
dolláros jegyek a helyszinen 
vásárolhatók és a bevétel a 
szeptemberben valószinüleg újrainduló 
Montreáli Magyarság cimü televiziós 
program kiadásaira forditják.   
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“Veszélyes” a Konzervativ Párt 
vezetôje 
Az ex-konzervativ miniszterelnök is a 
liberálisokra szavazna  
 
Joe Clark, egykori miniszterelnök 
(1979-80) és a Progressziv 
Konzervativ Párt volt vezetôje (1997-
2003), Paul Martin liberális 
miniszterelnökre szavazna a közelgô 
választásokon. Mr Clark szerint 
"veszélyes" Stephen Harper, a 
nemrég egyesült Konzervativ Párt 
ministerelnök-jelöltje, aki túlságosan 
egyetért George Bush "kemény" 
politikájával és aki nem fordit elég 
figyelmet az emberijogokra, a 
kétnyelvûségre, a nôk jogaira és a 
környezetvédelemre. A Konzervativ 
Párt parlamenti frakció vezetôje, 
John Reynolds, felháborodással 
reagált Mr. Clark kijelentéseire. 
Véleménye szerint, Mr. Clark egy 
"keserû öregember" és egy "áruló." 
Mint ismeretes, Mr. Clark ellene volt 
a Progessziv Konzervativ Párt és a 
nagyobbik Kanadai Szövetség 
egyesülésének mondván, hogy a 
Szövetség túlságosan jobboldali. 
Hasonlóan fogalmazott a veterán 
politikus április 25-én, amikor egy 
televiziós interjúban közölte, hogy az 
új konzervativ ellenzék mögött egy 
"rejtett, és kidolgozott jobboldali 
program áll." Mr. Clark szavai 
különösen negativ hatással lehetnek 
egy közelgô választás elôtt, melyen 
a liberálisok kampányukban 
várhatóan jobboldalinak fogják 
titulálni az ellenzéket.  
 
Este a miniszterelnöknél 
 
Paul Martin vacsorára hivta 
minisztereit, hogy megbeszéljék a 
választás dátumát.  

Április 26-án találkozik a Liberális 
kormány a 24 Sussex Drive cim alatt 
található miniszterelnöki rezidencián. 
Paul Martin miniszterelnök 38 
liberális miniszterét azért hivta meg 
vacsorára, hogy megbeszélésre 
kerüljön a következô általános 
választás idôpontja. Miután 
februárban kirobbant a szponzor 
korrupciós botrány, a liberálisok 
népszerûsége jelentôsen csökkent, 
különösen Québec tartományban, 
ahol a szeparatista Bloc Québécois 
vezet és a nyugaton, ahol továbbra 
is a Konzervativ Párt a 
legnépszerûbb. A jelenlegi 
felmérések szerint, a 11 éve 
kormányon lévô Liberális Párt 
valószinûleg elvesziti a többségét és 
még talán maga a választást is. 
Ezért a párton belül heves viták 
alakultak ki a választásról. Az 
Ontario tartomány liberális képviselôi 
nem akarják tovább halasztani a 
választást, mivel továbbra is vezet a 
párt Kanada legnagyobb 
tartományában. De a québeci 
federális liberálisok inkább csak 
szeptemberben fordulnának a 
polgárokhoz abban a reményben, 
hogy a nyár folyamán visszatudják 
szerezni az elpártolt "puha" 
nacionalistákat és szeparatistákat. A 
megfigyelôk szerint, a 
legvalószinûbb dátum továbbra is 
június eleje. 
 
A kanadai parlament elismerte az 
örmény népirtást                                                         
A liberális képviselôk saját 
kormányuk ellen szavaztak  
 
Összesen 153 igen szavazattal és 
68 nemmel, elfogadta a parlament 
azt a határozatot, mely szerint az 
alsóház "elismeri az 1915-ös örmény 
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népirtást és elitéli ezt, mint egy 
emberiség elleni bünt." Kanada 
eredetileg csupán egy "tragédiának" 
nevezte a közel 1.5 millió örmény 
halálát az I. világháború alatt. De egy 
Bloc Québécois képviselô 
terjesztette a parlament elé azt a 
határozatot, mely végre népirtásnak 
nevezné az örmények és törökök 
közti konfliktust. A liberális kormány 
nem támogatta a határozatot és 
elvárt volt, hogy a miniszterek ellene 
szavaznak, még akkor is ha egy 
hasonló követelmény nem korlátozta 
a többi liberális képviselôt. A nap 
végén, a kormánypárti képviselôk 
többsége az ellenzékkel szavazott. 
Törökország szinte azonnal 
benyújtotta panaszát a kanadai 
nagykövetnek, igazolva Bill Graham 
külügyminiszter félelmeit, hogy a 
határozat veszélyeztetheti Kanada 
fontos kapcsolatait a mérsékelt 
muzulmán országgal.  
 
Végnapjait éli a montreáli mega-
város? 
Június 20-án lesznek a különválásról 
dontô referendumok  
 
A 2002. január 1-én, az "egy sziget, 
egy város" szlogen alatt hatályba 
lépett nagy-Montreál manapság 
végnapjait éli. Az egy éve beválasztott 
québeci Liberális Párt megtartani 
látszik választási igéretét és kihirdette 
a volt Parti Québécois kormány által 
törvénybe hozott mega-városok 
körülirását. A volt szeparatista 
kormány, a közvélemény ellenére, 
megszüntetett olyan többszáz éve 
létezô városokat Montreál szigetén és 
máshol Québecben, melyeknek 
lakossága referendumokon keresztül 
bizonyitották ragaszkodásukat városuk 
fennmaradásához. A fúzió elôtt 

gyakori volt az, hogy a lakosság több 
mint 90 százaléka a függetlenség 
mellett döntött. De az akkori Parti 
Québécois kormány elszántan folytatta 
önkormányzati politikáját. 2002-ben 
lettek a régi városokból kerületek 
Montreálon belül. Ez különösen nagy 
felháborodást váltott ki az angol-
többségû városokban, mint például 
Westmount, Beaconsfield, Pointe-
Claire és Mount Royal, ahol a fúziókat 
sokan úgy értelmezték mint a québeci 
kormány angol-ellenes politikájának 
folytatása. Amint a tartományi Liberális 
Párt kihirdette a referendumok 
dátumát, elkezdôdött a kampány a régi 
városokban. Montreál leválni kivánó 
kerületeiben, mindenhol látható a kék 
szinû szalag--a defúziós mozgalom 
közös emblémája. Amennyiben Május 
20-ig a volt városok lakosságának 10 
százaléka aláirja a referendumot 
követelô listát, egy hónappal késöbb 
már az urnák elé vonulhatnak a 
polgárok abban a reményben, hogy 
városuk, illetve közösségük 
visszanyerheti függetlenségét 
Montreáltól.  
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