
 
 
A hét éves gyerek mégis járhat 
angol iskolába 
Az „alkalmasság” és a québeci 
oktatási rendszer  
 
A québeci biróság megengedte, 
hogy a 7 éves Cohen Parasiuk a 
Wakefield város helyi angol 
iskolájába járhasson egészen 
decemberig amikor is ügyében 
végsõ döntést hoz a törvényhozás. 
Egy korábbi döntés szerint csak 
franciául tanulhatott volna a 
wakefieldi iskolás. A döntés azon 
alapon született, hogy a fiú apja, 
Michael Parasiuk, tanulmányainak 
nagyrészét francia nyelven végezte 
Winnipegben. Mr Parasiuk azonban 
azt hangsúlyozta, hogy tanulmányai 
egy angol iskolában folytak ahol õ 
egy intenzív francia programban vett 
részt. A szigorú québeci 
nyelvtörvények szerint a fiatal Cohen 
szüleivel minden reggel 20 kilometert 
kellett volna vezessenek, hogy 
eljutassák a tanulót a legközelebbi 
francia iskolába. 
 
A nyelvtörvények szerint kizárlólag 
az államilag kiadott „alkalmassági 
bizonyítvány” ellenében lehet angol 
nyelvû oktatásban részesülni 
Kanada második legnagyobb 
tartományában. Az adott diák csak 
akkor „alkalmas” az angol oktatásra, 
ha az egyik szülõ, illetve az egyik 
testvér angolul végezte el 
tanulmányait egy kanadai iskolában. 
Másként kizárólag a francia oktatási 
rendszerbe léphet be a tanuló. A 
törvény szerint, „senki sem 
tolerálhatja egy gyerek angol nyelvû 
oktatását, ha erre õ nem alkalmas.”  
 
 
 

 
 
Brent Tyler közismert montreáli 
ügyvéd elmondása szerint, ha a 
bíróság mégsem engedélyezi Mr  
 
 
Parasiuk fiának angol nyelû 
oktatását, akkor ez jelentõs hatással 
lehet a québeci angol kisebbség egy 
egész generációjára. Mr Tyler szerint 
egy ilyen döntés nyomán számtalan 
család elvesztené az angol oktatás 
privilégiumát.  
 
Lassul az egyetemi tandíj 
emelkedése  
 
A Statscan szerint idén többet 
fizetnek a kanadai egyetemisták 
tandíjakban mint tavaly, azonban az 
évi drágulás lassulni látszik. Az átlag 
kanadai tandíj az alapfokú egyetemi 
programokban 4172 dollár, mely egy 
3,9 százalékos emelés a tavalyi 
tanévhez képest amikor 4018 dollár 
volt az átlag ár egy év felsõfokú 
oktatásnak. A legolcsóbb tandíjak 
Québec, Manitoba, Newfoundland 
and Labrador és Ontario 
tartományokban találhatók, részben 
azért mert itt a tartományi hatóságok 
„befagyasztották” a tandíjakat. A 
legdrágább egyetemek Nova 
Scotiában vannak, ahol is csaknem 
6000 dollárra emelkedett a tandíj. A 
legolcsóbb pedig Québec tartomány, 
ahol a québeci polgárok összesen 
1683 dollárt fizetnek. A kanadai és 
külföldi diákok egy magasabb skála 
szerint iratkozhatnak be az 
egyetemekre.  
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Sikeres volt az István a Király 
elõadás Montreálban  
 
Szeptember 2-án került 
megrendezésre a budapesti Vasutas 
Zeneiskola Musical Studiójának 
István a Király elõadása 
Montreálban. A Szörényi-Bródy rock-
operája már egyszer járt 
Montreálban néhány évvel ezelõtt. A 
csütörtök esti elõadáson a közönség 
létszáma összesen 100 résztvevõ 
körül mozgott és igy korántsem telt 
meg a Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség 600 helyet is biztosító 
díszterme. De a magyaroszági 
színészek és énekesek dinamikus 
elõadása energiával és jó 
hangulattal töltötte be nagytermet.  
 
A montreáli magyar fiatalok 
nagyszámban képviseltették 
magukat a nézõközönség soraiban, 
bizonyára azért is mert ritka 
jelenség, hogy Magyarországról 
csupa fiatal színészek érkeznek a 
kanadai magyar közösségekbe. Az 
elõadás után Ciamarra Júlia, a helyi 
szervezõ jóvoltából, alkalom nyilt a 
színészekkel való beszélgetésre is 
egy önkiszolgáló vacsora kereteiben. 
Igy sokkal közvetlenebb élményben 
részesülhettek a jelenlevõk. A 
montreáli elõadásuk után, a 
színészek több kanadai és amerikai 
városban is bemutatják a kultikus 
magyar rock-operát.   
  
 
Hét angol iskola kerül a 
vágódeszkára 
Drámaian csökken a létszám 
Montreál angol nyelvû iskoláiban 
 
Augusztus 25-én jelentette be 
Montreál város angol nyelvû 
iskolabizotsága, hogy jövõre 7 angol 
iskolát zárnak be, mivel az utóbbi 

években folyamatosan csökken az 
iskolák létszáma. Egyre kevesebb 
gyerekek foglalják el a padsorokat és 
egyes osztályok félig üresek. 
Michael Cohen, a bizottság elnöke 
úgy nyilatkozott, hogy akár sokkal 
több iskolára is ráférne a 
felszámolás, mivel korántsincs elég 
gyerek. 
 
A Québec tartományban m?ködõ 
angol kisebbségi iskolák rendkivül 
nehéz és hátrányos helyzetben 
találják magukat. A québeci nyelv 
törvények szerint, csak állami 
engedéllyel irazkozhat be egy 
gyermek angol nyelvû általános és 
középiskolákba. A jelenlegi törvény 
szerint, akiknek  egyik szülõ sem járt 
angol iskolába, annak gyerekei csak 
francia nyelvkereteiben. Igy a 
nagyszámban érkezõ bevándorlók 
eleve kivannak zárva az angol 
oktatás lehetségébõl.  
 
Most már csak „idióták” az 
amerikaiak 
Újra megszólalt a szókimondó 
liberális képviselõ 
 
Tavaly, az iraki háború elõtt „átkozott 
fattyúknak” minõsítette az amerikai 
népet Carolyn Parrish liberális 
képviselõ és kijelentette, hogy „utálja 
?ket.” Most pedig újra meglepte a 
kanadai közönséget Ms. Parrish. 
Elmondása szerint „Mi nem 
csatlakozunk az idióták 
szövetségéhez.” Amikor a riporterek 
figyelmezették Ms. Parrish-t, hogy 
magnóra vették hozzászólását, 
könyörgött az újságirókkal, hogy az 
ominózus kijelentését ne tegyék 
közre, mivel õ nem azt értette, hogy 
az amerikaiak idióták.  
 
Tavaly Jean Chrétien a liberális ex-
miniszterelnöknek kellet eltávolítani 
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szóvívõjét, Francoise Ducros-t, 
amikor az „hülyének” (moron) 
nevezte George Bush amerikai 
elnököt. Az új liberális kormányfõ, 
Paul Martin azt igérte, hogy 
újraépitni a megrendült  kanadai-
amerikai kapcsolat, így bizonyára 
elfogadhatatlannak találja a 
szókimondó liberális képviselõ ujabb 
kirohanását.  
 
Kanadai tiltakozás az olimpián 
Kylie Shewfelt bronzot érdemelt. 
 
“Elegünk van! Mi kanadaiak 
vagyunk. Mi vagyunk mindig a jó fiuk 
és mi mindig a szabályok szerint 
játszunk. Az egyedüli bajunk az, mi 
elvárjuk, hogy a többiek is 
szabályosan játszanak.” Így 
fogalmazott Tony Smith, a kanadai 
tiltakozás szónoka. A kanadai csapat 
azt követõen nyújtott be hivatalos 
tiltakozást az athéni olimpián, hogy a 
Calgary városból származó Kyle 
Shewfelt helyett a román Marian 
Dragulescu kapta a bronz medált a 
rúdugráson.  Mr. Shewfelt azonban 
óvatosan távol tartotta magát a 
kibontakozó botránytól. “Én kiválóan 
érzem magamat! Negyedik hely is 
nagyon jó”—nyilatkozott a kanadai 
sportoló.  
 
A kanadai olimpiai csapat összesen 
12 érmet hozott haza: 3 aranyat, 6 
ezüstet és 3 bronzot.   
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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.  


