
 
 
                    
Június 28-án lesz az általános 
választás  
 
2004 május 24-én Paul Martin 
kanadai miniszterelnök látogatást tett 
Adrienne Clarkson kormányzónál és 
megkérte, hogy oszlassa fel Kanada 
37-ik parlamentjét és hirdesse ki az 
ország 38-ik általános választását 
június 28-ára. A választáson 308 
választókerületben szavaznak 
ugyanennyi országgyülési képviselöi 
helyre a szavazásra jogosult 
állampolgárok. Idén 4 párt inditott 
listát valamennyi választókerületben: 
Martin miniszterelnök Liberális 
Pártja, az ellenzéki Konzervativ Párt, 
a kisebb ellenzéki New Democratic 
Party és a parlamenten kivüli Zöld 
Párt. A parlament harmadik 
legnagyobb pártja, a szeparatista 
Bloc Québécois pedig csak Québec 
tartomány választókerületeiben indit 
jelölteket. Az egyfordulós 
választáson az nyer az adott 
körzetben, akire a legtöbb 
szavazatot adják le a voksolók. Az 
utolsó választás Jean Chrétien 
miniszterelnöksége alatt volt 2000 
novemberében és ekkor nyerte meg 
harmadszor a Liberális Párt a 
kormányzáshoz szükséges 
többséget. 1993 óta van kormányon 
a Liberális Párt, azonban Paul Martin 
csak tavaly vette át a kormányföi 
posztot elödjétöl.  
 
"Nem akarunk amerikaiak lenni!" 
 
Szeretem az Egyesült Államokat. De 
azt sokkal jobban szeretem, hogy mi 
mások vagyunk. Szeretem azt, hogy 
mi Kanadát alkotjuk és igy is fogunk 

maradni--fogalmazott Paul Martin 
Liberális miniszterelnök a választási  
 
 
 
kampány elsö napjaiban. 
Legerösebb kihivóját, Stephen 
Harper-t, a Konzervativ Párt 
miniszterelnök-jelöltjét idáig föleg 
azzal birálta, hogy politikai nézetei 
és az általa elöterjesztett jövökép túl 
közel áll amerikai értékekhez, és az 
Egyesült Államok jobboldali 
politikájához, mint például az 
adócsökkentés gazdagok részére, 
az egészségügyi ellátás 
privatizációja és Mr. Harper tavalyi 
véleménye, hogy kanadai 
csapatoknak is ott lett volna a helyük 
Irakban. Úgy tünik, hogy Martin 
miniszterelnök elhelyezte magát 
azon a „patriota” baloldalon, mely 
elszántán és elkötelezetten védi 
Kanada szuverenitását és a 
hagyományos kanadai értékeket. Mr. 
Martin kijelentéseire Stephen Harper 
a következö módon reagált. „Ebben 
az országban, lehet kanadainak 
lenni anélkül, hogy valaki egy 
Liberális is legyen.” De a Liberális 
stratégia továbbra is az, hogy 
meggyözze a lakosság jelentös 
részének afelöl, hogy a kormánypárt 
az egyetlen „nemzeti,” valamint az 
ország érdekeit védö politikai 
alakulat.  
 
Pártok, Miniszterelnök-jelöltek és 
vezetök  
 
A négy parlamenti pártnak és 
vezetöinek, illetve miniszterelnök-
jelöltjeinek sorsuk forog kockán a 
jelenlegi választásokon. Paul Martin 
miniszterelnök, a Liberális Párt 
vezetöje, éppen azt kell bizonyitania, 
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hogy miután elödje, Jean Chrétien, 
sikeresen megnyert három 
választást, ö is egy további négy-öt 
évre meghosszabitja a már több mint 
11 éve tartó Liberális kormányzást. 
De Mr. Martin nincs könnyü 
helyzetben. A 65 éves 
miniszterelnök, aki a Chrétien 
kormány pénzügyminisztere volt, 
hónapok óta próbálta visszaszerezni 
a februári szponzoros korrupciós 
botrány után elpártolt szavazókat A 
legutolsó közvélemény kutatások 
szerint, a liberálisok továbbra is a 
kisebbség kormányzás területén 
gyengélkednek, 35- 39% között.  
Az új Konzervativ Párt elsö 
miniszterelnök-jelöltje, Stephen 
Harper, népszerübbé tette pártját az 
elmúlt hónapokban és megerösödött 
a támogatottsága a kulcsfontosságú 
Ontario tartományban. De még nem 
sikerült beérnie a Liberális Pártot. 
Mr. Harper a politikai közép felé 
nyitott az elmúlt hetekben, de 
mégsem tudta eltörölni azt a 
látszatot, hogy netán túl jobboldali 
lenne.  
A parlament harmadik legnagyobb 
pártja a szeparatista Bloc 
Québécois, mely csak Québec 
tartományban indit jelölteket. 
Vezetöje, Gilles Duceppe, a  
legrégebbi pártvezér a mostani 
parlamentben, ugyanis ö már 1995 
óta vezeti a Bloc Québécois-t. 
Duceppe 1967 óta szeparatista, 
amikor is csatlakozott az ún. 
Mouvement souveraineté 
egyesülethez. A Marxista-Leninista 
Pártban is tevénykedett 
fiatalságában. Amennyiben a 
jelenlegi számok maradnak, pártja 
tovább erösödhet Québecben. 
A legkisebbik párt, a Jack Layton 
által vezetett New Democratic Party. 

A baloldali alakulat a parlament 
küszöbén gyengélkedett 12 -13 
képviselö között az elmúlt ciklus 
alatt. Sokan remélik a baloldalon, 
hogy a volt torontoi önkormányzati 
képviselö képes lesz megnövelni a 
párt támogatottságát a 
nagyvárosokban és különösen a 
bevándorlók és etnikai kisebbségek 
köreiben. Felesége, Olivia Chow, is 
a párt szineiben indul a 
választásokon.  
 
Kettös ünnep a Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközségben  
 
2004. május 9, gyönyörü tavaszias 
idö, napsütéssel. Észak-Amerikában 
az édesanyák ünnepe. Nekünk 
magyaroknak ezen a vasárnapon 
mást is jelentett: 11 gyermek 
életében elöször járult az oltárhoz 
áldozni.  
 
A nagyon szépen celebrált mise után 
Deák atya felkérte a hivöket, hogy 
jöjjenek a nagyterembe, a 
diszebédre. Közel 400 személy 
jelentkezett, hogy közösen 
ünnepeljük Anyák Napját. Az elsö 
áldozók, s közvetlen családtagkaik 
kiemelt asztaloknál kaptak helyet, s 
az egyházközseg vendégei voltak. 
Köszönet ezért a nemes gesztusért! 
A müsoros ebéd lebonyolitása nem 
kis munkát jelentett a szervezöknek. 
A Kurátor Testület, a Cserkészek, 
Nepitánc csoport, s Magyar Iskola 
közösen vállalták el a teendöket.  
A magyaros menü elfogyasztása 
után a diakok verssel, dallal, virággal 
köszöntötték nemcsak az 
edesanyákat, nagymamákat, de 
minden jelenlévö hölgyet is. 
Tisztelet s elimerés mindazoknak a 
családoknak, akik felvállaják a 
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gyermeknevelés nemes -de nem 
gondmentes- feladatat, s 
magyarságunkat továbbadják nekik! 
Örizzük a magyar szót, magyar 
hagyományainkat, hogy hosszú évek 
multan is legyen aki mondja: Isten 
éltesse az Édesanyákat!        
                                --Gabriel Rita                                                                                                      
  
Montreál fele a leválás útját 
választhatja 
22 kerületben tarthatnak 
népszavazást az autonómiáról  
 
Történelmi idök elé néz Montreál.  
2002. januárjában az akkori Parti 
Québécois kormány a közvélemény 
ellenére összevonta a Montreál 
szigetén több mint száz éve létezö 
városokat, illetve községeket és 
felállitotta a montreáli megavárost. 
De a tavalyi választási igéretét 
teljesitve, a Jean Charest által 
vezetett québeci Liberális kormány 
megteremtette a feltételeket ahhoz, 
hogy "feltámadjanak" a régi városok. 
Montreál 22 kerületében tarthatnak 
referendumot június 20-án a 
leszakadásról, miután május 16 és 
20 között a lakosság több mint 10% 
csatlakozott egy különválást követelö 
peticióhoz. Amennyiben mindegyik 
kerület megszavazza a szakadást, 
területileg Montreál több mint felére 
csökkenhet. A szigettöl délre, a 
South Shore-on, szintén lesznek 
referendumok június 20-án. 
Longueuil városának 8 kerületéböl 
összesen 5-ben döntenek a 
különválásról. De a tartomány 
fövárosában, Québec-ben, is 
szavazhatnak az autonómiáról. A 
város 13 kerületéböl, 12-ben 
tartanak referendumot.  
 

Már hetek óta aktivak a fúziót ellenzö 
aktivisták és kék szalagokkal, 
valamint plakátokkal terjesztették 
üzenetüket a város kerületeiben, 
illetve a régi városaikban. A másik 
oldalón, a montreáli megavárost 
támogatók észrevehetöen kisebb és 
csendesebb táborban készülnek a 
népszavazásra. A legtöbb fuzió-
elleni aktivista a hagyományosan 
angol és egyéb nyelvi, illetve etnikai 
kisebbségekkel lakta kerületekben 
található. A megfigyelök szerint 
olyan többnyire angol városrészek 
mint Westmount, Montreal-West, 
Cote-Saint-Luc, Mount Royal és 
Pointe-Claire minden 
valószinüséggel a leválás útját 
választják. 
 
A zsidó iskola felgyújtója 
börtönben marad  
 
A 18 éves Sleiman Elmerhebi, akit a 
montreáli Talmud Torah általános 
iskola könyvtárának robbanószerrel 
való felgyújtásával vádolnak, 
börtönben marad legalább jövö 
keddig, amikor is Robert Sansfacon 
biró határoz a fiatalember sorsáról. 
Mr. Elmerhebi-t, édesanyát, Rouba 
Elmehebi Fahd, és Simon Zogheib-t 
május elején tartóztatták le az április 
elején történt antiszemita 
gyújtogatással kapcsolatban. A 
letartóztatás részleteit azonban nem 
közölheti a média, mivel a québeci 
biró egy közzétételi tilalmat szabott 
meg az ügyben. De azt megtudtuk, 
hogy Ms. Elmehebi Fahd-ot 10,000 
dolláros óvadék ellenében 
kiengedték a fogságból. Mint 
ismeretes, a Talmud Torah iskola 
könyvtára teljes egészében 
elpusztult a tüzben. A tettesek a 
helyszinen hagyott levélben az 
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izraeli-palesztin konfliktussal 
indokolták a zsidó iskola elleni 
támadást.  
 
A Kanadai Magyarságtudományi 
Társaság huszadik 
konferenciájára készül 
 

  
 
2004. május 29 és 30-án kerül 
megrendezésre a XX. Kanadai 
Magyarságtudományi Társaság 
konferenciája. Idén Winnipegben, a 
University of Manitoba campuszán 
találkoznak a kanadai és amerikai 
magyar professzorok, egyetemi 
hallgatók és a magyar történelem, 
politika, szociólogia és irodalom iránt 
érdeklödö személyek. A társaság 
elnöke Galántha Hermann Judit, aki 
közismert specialista Körösi Csoma 
Sándor életmüvének területén, is tart 
elöadást az idei konferencián.  
 
Többek között, a Concordia egyetem 
professzora, Nikolényi Csaba, bészél 
majd a magyarországi választási 
rendszer politikai következményeiröl, 
Nándor F. Dreisziger, a Canadian 
Royal Military College tanára, Bartók 
Béla és a jobboldal kapcsolatairól 
tart elöadást és Iván Emese, a 
University of Western Ontario 

professzora a sport politikai 
jelentöségét részletezi. A kétnapos 
konferencián szintén elöadással 
várja a hallgatóságot Bencsics Klára, 
Ádám Christopher, Fiore Mester, 
Kubassek János, Kossuth Éva, 
Agatha Schwartz, Palasik Mária, 
Andor Tari és Velki Magdolna.  
 
A Kanadai Magyarságtudományi 
Társaság már husz éve létezik és az 
évi konferenciák rendezésén kivül, 
tevékenységéhez hozzá tartózik a 
Hungarian Studies Review cimü 
folyoirat szerkesztése és 
közzététele. Ezen kivül, a Társaság 
az ún. Magyarságtudományi Füzetek 
sorozatával nyújt publikálási 
lehetöségét tagságának. 
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