
 
 
 Christopher Kalec— 
Kanada magyar 
származású mûugrója     
 

                   
Alexandre Despatie mellett 
Christopher Kalec lesz Kanada 
második mûugrója az athéni olimpia 
tíz-méteres torony versenyén. A 24 
éves montreáli magyar származású 
sportolót már megismerhette a 
magyar közösség a Montreáli 
Magyarság cimû televizió mûsorban 
adott februári interjújában. 
Christopher 1980-ban született 
Montreálban és már 7 éves kortól 
kezdett el úszni a Pointe-Claire 
Aquatic Center-ben. 1995-ben 
résztvett a Pan-American 
játékokban, 1998-ban a 
világbajnokságon és 2000-ben pedig 
az Ausztráliában megrendezett 
olimipián. Az utóbbi években 
Christopher összesen 11 nemzeti és 
3 nemzetiközi díjat nyert 10 méteres 
toronyugrásáért. Az utóbbi 
hónapokban hosszú órákot tölt 
edzéssel, illetve az athéni olimpiára 
való felkészülésre. 
 
A sportoláson kivül, Christopher 
marketing és vállalkozói szakos 
egyetemi alapképzését folytat a 
McGill egyetemen. Szabadidejében 
pedig legszívesebben gitároz az 
általa megalakított Blind Haze címü 
alternatív zenekarban. A Kanadai 
Magyar Hírlap sok sikert kiván  
 

 
 
Christophernek a 2004-es athéni 
olimpián! 
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Dolláros üzletek után, itt a 
dolláros mozi! 

Beszámoló az elsõ “fapados” moziról  

A közelmúltban került a napvilágra 
egy tanulmány mely szerint Kanada 
a nyugativilág legolcsóbb országa. 
Ezt a vélemény támasztja alá egy 
újabb fejlemény a szórakozás 
világában: Montreál elsõ egy-
dolláros mozija. A Decarie Square 
bevásárlóközpontban hosszú éveken 
át üresen álló mozi végre átalakult 
és ezen túl összesen egy dollárért 
tekinthetik meg az oda látogatók a 
legujabb filmeket. Ezen kivül, 
pattogatott kukoricát, csokoládékat, 
egyéb édességeket és üdítõket 
szintén egy dolláros egységárért 
nyújtanak a nézõközönségnek.  

     A montreáli Dollar Cinema egy 
családi vállalkozás és talán ez 
részben választ ad arra, hogy miként 
tudnak megmaradni egy olyan 
piacban, ahol a város összes mozija 
10-12 dollár között értékesíti a 
jegyeket ugyanazokra a Hollywood-i 
filmekre. Az új „fapados” mozi 
tulajdonosa Bernie Gutberg és 
személyzete fõleg családtagokból és 
barátokból adódik. Mr. Gutberg a 
Chronicle nevezetü hetilapnak 
elárulta, hogy szósincs 
zsákbamacskáról. „Ez egy valódi 
mozi. Sokan telefonáltak és 
kérdezték, hogy netán televíziós 
képernyõkön vetítjük-e a filmeket. De 
itt egy igazán nagy vászonról van 
szó.” 

     Mr Gutberg elmondása szerint az 
elsõ napokban volt olyan is, hogy 
csak 3-an ültek a moziban egyes 
vetítésekre. De ma már gyakran akár 
150 kiváncsi látogató is eljön 
megnézni egy-egy filmet. 

Az Al Jazeera televízió hamarosan 
Kanadában is fogható lesz 
"Antiszemita, gyûlölködõ" adás 
érkezik Kanadába?  
 
A CRTC, az országos rádió és 
televízió bizottsága 
megengedélyezte az Al Jazeera 
arab hír televízió sugárzását 
Kanadában. A több mint félmilliós 
arab lakosság nagyrészt örömmel 
fogadta a döntést. A Kanadai Arab 
Föderáció üdvözölte a döntést és 
szerinte a CRTC határozat 
“alátámasztja Kanada 
elkötelezettségét a 
multikulturalizmushoz.” De nem 
mindenki vélekedik ilyen pozitívan az 
arab állomás Kanadába való 
érkezésérõl. 
Frank Diamant, a B’nai Brith Canada 
egyesület alelnöke szerint “az egy 
szomorú helyzet amikor a gyûlölködõ 
üzenetekért és az antiszemitizmusért 
ismert arab televízió jogosítványt kap 
Kanadában müködni.” 
Nyilatkozatában Mr Dimant 
elmondta, hogy a B’nai Brith 
tüzetesen fogja felügyelni az Al 
Jazeera adásait. “A kormány 
tisztviselõi azt hangoztatják, hogy az 
antiszemitizmus és a bigot 
magatartást nem tûrik el Kanadában. 
A CRTC határozat éppen az 
ellenkezõt mutatja. Ez gyakorlatilag 
hivatalos szankciót ad a gyûlölködõ 
programok sugárzására”—mondta 
Mr. Dimant.   
   
Vásárlási láz mellett tüntetések a 
hosszabb nyítvatartások ellen 
A legnagyobb bevásárlóközpontok 
hétköznap este 9-ig maradnának 
nyítva  
 
Augusztus 16-tól a nagy-Montreál 
legnagyobb bevásárlóközpontjai este 
9-ig maradnak nyítva a 
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hagyományos este 6 óráig tartó 
nyitvatartás helyett. Vasárnap pedig 
dél helyett reggel 10 órakor nyítnak 
ki. A Cadillac Fairview Kanada 
legnagyobb bevásárlóközpont-lánc 
tulajdonosa. Montreálban olyan 
óriási plázák mint a Carrefour Laval, 
a Fairview Pointe-Claire, a Galéries 
d’Anjou és a Proménades Saint-
Bruno mind a Cadillac-Fairview 
égisze alatt mûködnek. A pláza-
láncot üzemeltetõ cég szerint a 
bevásárlóknak kivánnak kedvezni 
azzal, hogy több lehetõséget adnak 
a vásárláshoz. Szerintük sokan a 
munkájuk és egyéb elfoglaltságuk 
mellett nem érnek rá 
bevásárlóközpontokat látogatni a 
régi nyítvatartási idõk alatt.  
     De az alkalmazottak és az üzlet 
tulajdonosok nagyrésze ellenzi az új 
órákat. Az új nyítvatartások elsõ 
napján a bevásárlóközpontokban 
számos üzlet mégis bezárt este 6 
órakor és néhányan pedig 
transparensekkel vonultak ki az 
üzletek elé tiltakozni a Cadillac 
Fairview rendelet ellen. Fõleg az 
egyedülálló szülõk találhatják 
különösen problémásnak a 
hosszabb nyítvatartásokat, hiszen 
munkájuk mellet gyermeket is 
nevelnek. A mostanihoz hasonló 
felháborodást és tiltakozásokat 
váltott ki az 1990-ben bevezetett 
vasárnapi nyítvatartás is. De végül 
ezt is elfogadta a québeci 
társadalom. 
 
“Az Isten oldalán” 
John Kerry kanadai gyógyszereket 
vásárolna  
 
A demokratikus kongresszuson 
elhangzott beszédében John Kerry 
amerikai elnök-jelölt kijelentette, 
hogy elnöksége alatt amerikaiak 
Kanadából is rendelhetnének 

olcsóbb gyógyszereket. „Az 
egészségügyi éllátás olcsóbb 
gyógyszerárakat biztosítana a 
nyugdíjasok részére. És minden 
amerikai vásárolhatna olcsóbb 
gyogyszereket olyan országokból, 
mint Kanada.” Az utóbbi években 
egyre több amerikai nyugdíjas fordult 
kanadai gyógyszerekhez, melyekhez 
kanadai utazások során fértek 
hozzá, vagy ezeket az internetes 
patikák honlapjairól rendelték meg. 
Mr. Kerry azt is igérte, hogy felépíti a 
George Bush elnökség alatt 
megromlott kapcsolatokat Amerika 
hagyományos szövetségeseivel, igy 
elsõsorban nyugat Európával és 
Kanadával. A tavalyi iráki háború 
idején kimondottan rideggé vált az 
akkori kanadai miniszterelnök, Jean 
Chrétien, és Bush elnök közti 
viszony. Ez valamelyest megjavult 
miután tavaly decemberben Paul 
Martin vette át az ország vezetését 
elõdjétõl. De van olyan is akitöl a 
demokratikus elnök-jelölt inkább 
távol maradna. Az olajról beszélve, 
Mr Kerry azt mondta, hogy õ az 
„amerikai beruházásra és 
találékonyságra akar támaszkodni, 
és nem pedig a szaudi királyi 
családra.”  
Nem akarom azt állítani, hogy Isten 
a mi oldalunkon van...Én szerényen 
akarok imádkozni, hogy mi Isten 
oldalán legyünk—Fogalmazott Mr. 
Kerry, nyilván Mr. Bush jobboldali 
politikájára utalva. 
 
Az Iszlám a leggyorsabban terjedõ 
vallás Kanadában  
 
Több mint 580,000 kanadai vallotta 
magát muzulmánnak a legutóbbi 
népszámlásáson. 2001-ben Kanada 
2 százaléka az Iszlám vallás 
követõje volt, és a kanadai 
muzulmánok csaknem kétharmada 
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rendszeresen járt meccsekbe. A tíz 
évvel ezelötti adatokhoz képest, több 
mint megduplázódott a muzulmánok 
száma Kanadában. Ez a változat 
nagyrészt az utóbbi évtized 
bevándorlási hullámainak 
tulajdonítható. A legnagyobb 
muzulmán lakosságok Torontoban, 
Montreálban és Ottawában 
találhatók. Az iszlám vallás híveinek 
60% Ontario tartományban él, míg 
20% Québecben talált otthont. 
Ontarióban 352,500 muzulmán él, 
míg Québecben ez a szám 108,600. 
A muzulmán vallás, az ateizmus, 
illetve az egyetlen vallást sem követõ 
lakosság jelentõs növekedése 
mellet, manapság egyre gyorsabb 
iramban csökken a magát 
kereszténynek valló lakosság 
aránya. Míg 1901-ben Kanada 98 
százaléka tartozott a római katolikus 
hitvalláshoz, vagy az egyik 
protestáns egyházhoz, ez az aránya 
1991-re 83 százalékra csökkent és 
2001-ben pedig már 72 százalékra 
esett a keresztény lakosság. A 
keresztények mellett a zsidók száma 
is a csökkenés folyamatát mutatja és 
immár a 1.2 százalék arányú 
zsidóságot jelentõsen meghaladja a 
muzulmán lakosság. Várható, hogy a 
közel jövõben a protestánsok 
arányát is meghaladja a kanadai 
muzulmán közösség létszáma. 
 

 
(Kép forrás: Islamic-World.net) 

 

                     
       Kellemes nyaralást! 
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A Kanadai Magyar Hirlap missziója 
a közösségi kapcsolattartás és az 
aktuális valamint hasznos 
informaciók és kanadai közéleti 
hírek közlése. A Kanadai Magyar 
Hirlap jelenleg csak internetes 
formában jelenik meg, mivel 
rendszeres bevétellel nem 
rendelkezik. De az itt mejelenô 
irások egy része megjelenik a 
Magyar Krónika nyomtatott újság 
"Kanadai Híradó" címü rovatában.  
Egyházi, közösségi és egyéb non-
profit szervezetek hírei találhatók a 
honlapon. Magyar vonatkozású 
hireken kivül, idöközönként egyéb 
érdekes kanadai eseményekröl is 
adunk tájékoztatást.  A Hírlapban 
hetente jelennek meg új cikkek és a 
régi beszámolókat pedig az 
archivum tárolja.  


