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A liberális kormány 41 milliárd
dollárt pumpál az egészségügybe
Feszült hangulat jellemezte a
csúcstalálkozót
Megszületett Paul Martin
miniszterelnök és a tartományi
kormányfõk közti egyezmény az
állami egészségügyi ellátás
szintjének javításáról. Ennek
értelmében a kormány tiz év alatt
több mint 41 milliárd dollárral
növelné a tartományoknak kiosztott
egészségügyi támogatást. Jean
Charest, Québec liberális
kormányfõje különösen elégedetten
távozhatotott a csúcstalálkozóra,
hiszen az új egyezmény
alátámasztja a kormánya által
hírdetett kanadai aszimetrikus
föderálizmust, mely szerint Québec
jelentõs függetlenséget élvezhet
abban, hogy miként költi az új
szövetségi támogatást. Mint
ismeretes Mr Martin választási
hadjáratának egyik kimagasló pillérre
az egészségügyi ellátás reformja és
megjavítása volt.
De a csúcstalálkozón voltak
rendkivül feszült pillanatok amikor is
szinte lehetetlennek tűnt, hogy
bármilyen egység is megszülethet.
Mr Martin sem titkolta idõnkénti
felingereltségét amikor az egyik
tartományi kormányfõ felszólalása
után a következõt találta mondani Mr
Martin mikrófonjába. „Jézus
Krisztus!” A miniszterelnök idõs
nagynénje, Claire Guay, azonnal
felhívta Mr Martin-t mobil telefonján
és megszidta a televizión is rögzített
szentségtörésért. „Többen is tudják,
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hogy van két nagynéném
Penbrooke-ban és a szünet alatt az
egyikük felhívott és rámutatott arra,
hogy kifogásolható szavakat
használtam és azt tanácsolta, hogy
mossam ki a számat szappannal.” –
Nyilatkozott Mr Martin egy
sajtótájékoztatón. A miniszterelnök
elnézést kért profán kijelentéséért.
John Tory lett az ontariói
konzervatívok új vezetõje
Kanada legnagyobb tartományának
konzervatív pártja a mérsékelt közép
felé halad
John Tory, egy volt kábel-cég
vezetõje megnyerte az Ontario
tartomány Progresszív Konzervatív
Párt vezetõségét és gyõzelmet
aratott Jim Flaherty volt pénzügy
miniszter felett. A kampány idején Mr
Tory a mérsékelt jobbközép területén
helyezte el magát annak érdekében,
hogy pártja négy év múlva vissza
kerülhessem a hatalomra, mely
tavaly csúszott ki kezükbõl, amikor is
a liberálisok vették át a kormány
vezetését. Ernie Eves, volt ontario
kormányfõ és leköszönõ párt elnök
elmondta, hogy a konzervatívok nem
engedhetik meg magukat, hogy ne
támogassák egyhangulag Mr Tory-t.
„ Õ nem lehet sikeres lojalításuk
nélkül. Itt az ideje egy új vezetõre és
egy új jövõképre” – Fogalmazott Mr
Eves. Mr Flaherty azonban többször
túl baloldalinak kritizálta ellenfelét a
kampányolás alatt.

Kanadai Magyar Hírlap

Mérgesek-e még az angolok?
Nelliganban komoly ellenfele van a
liberális jelöltnek
Hétfõ este megtudjuk, hogy
pontosan mennyire mérges még a
Montreál sziget nyugati része a
különválási fiaszkó után – Igy
fogalmazott a The Gazette
szerkesztõsége a Québec
tartományi idõközi választásokról. Az
angolok által lakta Nelligan nevet
viselõ nyugat-montreáli kerület az
egyik legstabilabb liberális bástyának
bizonyult az 2003 tavaszán
megtartott québeci választáson.
Akkor a lakosság 80 százaléka
szavazott Jean Charest liberális
kormányfõ pártjára, részben azért
mert érzékelhetõ volt a harag a
szeparatista Parti Québécois
kormány iránt, mely a demokratikus
eljárással szemben összevonta a
Montreál szigetén évszázadok óta
létezõ fõleg angol városokat,
községeket és településeket. Mr
Charest ugyan megtartotta igéretét
és megengedte, hogy a volt városok
kiváljanak a montreáli megvárosból,
azonban ezt kemény feltételekhez
kötötte, mely nyugat-Montreálban
sokak számára elfogadhatatlan.
A liberális jelölt Nelligan kerületben a
26 éves Yolande James. Normális
körülményekben bizalommal
nézhetne az idõközi választások elé,
hiszen a került történetesen a
liberálisokra szavaz óriási arányban.
De a jelenlegi helyzet bonyolultabb.
Ms James legerõsebb kihívója nem
a Parti Québecois 22 éves
egyetemista jelöltje, hanem Michel
Gibson, egy független jelölt aki
önkormányzati politikusként ismert a
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sziget nyugati partjain és aki élvezi a
fuziót-ellenzõ közéleti személyek
bizalmát. Mr Gibson más régóta a
helyi liberális szervezet aktivistája,
azonban pártja mégsem õt nominálta
mint Nelligan liberális jelöltje a
szeptember 20-án megrendezésre
kerülõ választásokon. Elképzelhetõ,
hogy éppen anti-fúziós aktivizmusa
tette alkalmatlanná a liberális
pártban erre a posztra. De ahelyett,
hogy visszavonult volna Mr Gibson,
egy nagystílü és látványos
kampányba kezdett, mellyel
megrendítette a liberális bástyát.
Elemzõk szerint a szeptember 20.
idõközi választás megnyerése
korántsem lesz olyan könnyû a
liberálisok számára, mint idáig.
A Konzervatív Párt nem kivánja
megdönteni a kormányt
A jobboldali ellenzék a kisebb
pártokkal is egyeztetett
Stephen Harper konzervatív vezetõ
elmondta, hogy a legnagyobb
ellenzéki párt jövõ márciusára
tervezett montreáli kongresszusa
elõtt nem kivánja megdönteni Paul
Martin miniszterelnök liberális
kormányát. Mr Harper nem tartja
valószinûnek, hogy az elkövetkezõ
pár hónapon belül ujabb választások
lennének, azonban amennyiben
mégis megbukik a liberális kormány,
a konzervatívoknak van elég pénzük
sikeres kampányba kezdeni. A
konzervatív vezetõ szerint sok
minden attól függ, hogy a liberálisok
mennyire képesek és hajlandók
együttmûködni az ellenzékkel, és
hogy milyen törvény-javaslatokat
terjesztenek a parlament elé.
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Szeptember 9-én Mr Harper a többi
ellenzéki párt vezetõivel is találkozott
és itt is megerõsítette azon
szándékát, hogy stabil és
mûködõképes parlamentet
teremtsen. A baloldali New
Democratic Party (NDP) nevében
Jack Layton, és a szeparatista Bloc
Québécois nevében Gilles Duceppe
vezetõkkel együtt Mr Harper
megállapodott azon, hogy le kell
szûkíteni a de facto bizalmatlansági
kérdésként tekintett szavazások
számát. Ez annyiból fontos, hogy
amennyiben a liberális kormány
elveszit egy parlamenti szavazást,
nem jelenti feltétlenül azt, hogy
megbukott a kormány. Elképzelhetõ,
hogy az ellenzéki pártok azért is
inkább elkerülik egy esetleges idei
választást, mivel egyes közvélemény
kutatások azt mutatják, hogy a
liberálisok megerõsödtek és ma
népszerûbbek mint a júniusi
választások idején. Ezért is
kivánságos lehet Mr Martin-nak egy
korai választást hirdetni, amennyiben
úgy látja, hogy pártja javíthat
jelenlegi helyzetén.
Jelenleg a Liberális Pártból
összesen 135 képviselõ foglalja el
helyét a parlamentben, míg Mr
Harper konzervatívjai messze
második helyen találják magukat 99
mandátummal. A Bloc Québécois
most 65 képviselõt küldött az új
parlamentbe és az NDP frakció
pedig összesen 19 személybõl áll.
Egy British Columbia-i független
képviselõ is bekerült a parlmentbe.
Többségi kormányzáshoz minimum
155 képvisel? szükséges és mint
ahogy a számok is kimutatják, egy
esetleges nem hivatalos liberális-
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NDP koalició sem adja meg ezt a
többséget.
Találkozás egy magyarországi
filmrendezõvel
Szeptember 3-án volt alkalma a
montreáli magyar közösségnek
találkozni Janisch Attila
magyarországi filmrendezõvel a
Csejtei István fõkonzul által
rendezett koktél-fogadáson. A
napokban került bemutatásra három
magyar film az idei montreáli
nemzetközi film fesztiválon, köztük
Janisch Másnap címû darabja is.
A filmrendezõ ismertette a magyar
filmgyártás jelenlegi helyzetét és a
rendezõk által tapasztalt
nehézségeket, illetve kihívásokat. A
rendszerváltás utáni idõkben a
magyar filmgyártás nehéz helyzetbe
került több okból kifolyólag. Janisch
szerint az egyik legproblematikusabb
jelenség az volt, hogy a magyar film
nehezen tudta kivívni függetlenségét
a politikai küzdelmektõl és az egyes
kormányok elvárásaitól. A másik
rendkivüli kihívás pedig a filmeknek
szánt csekély állami pénzügyi
támogatás. Az elmúlt években
évente átlagosan 16 játékfilm
osztozott a 400 millió forintos állami
támogatásból. Kiszámolva kanadai
dollárra, ez az összeg nem éri el a
filmenkénti 170,000 dollárt. Janisch
szerint a magas árak miatt, egy ilyen
költségvetésbõl rendkivüli
megszorítások mellett lehet csak
filmeket gyártani Magyarországon.
Éppen ebbõl a kilátástalannak tûnõ
helyzetbõl kifolyólag folyamatos
problémát jelent a szakképzett
filmkészítõ csoportok szétesése.
Azon kivül a támogatás hiánya
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révén, a filmrendezõk egyre nagyobb
gyakorisággal a koprodukciós
mûfajba „menekülnek.”
De azért Janisch szerint nem
reménytelen a helyzet, ugyanis az
utóbbi években a kormány legalább
felismerte a magyar filmgyártás
problémáit és az abból fakadó
hiányosságokat. Szintén biztató jel,
hogy a fiatalabb generációkból álló
magyar filmrendezõk meg tudják
szólítani mûveikkel az egyéb
európai, illetve nyugati
társadalmakat is.
A magyar fõkonzulátuson jelenlevõ
vendégek személyesen is
beszélgethettek a filmrendezõvel.
Ezt különösen értékelték azok,
akiknek volt alkalmuk látni a Másnap
cimû filmet. Igy a filmvetítés után
felmerült kérdéseikre közvetlen
válaszban részesülhettek.
Képek az iskolakezdésről a
Montreáli Magyar Iskolában
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Beiratkozás a Montreali Magyar Iskolába Ogonovsky Dorottya és Tóth Jutka

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 nonprofit 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.
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