
 
 
                    
 
“Mennybõl az angyal, menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok között 
Hallgatnak a harangok,  
Nem csillog a Karácsony, 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy didergés, 
éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy 
megértsék...” 
--Márai Sándor, New York, 1956. 
 
A konzervatív vezetõ belga tipusú 
föderalizmust javasol Kanadának 
Stephen Harper nyelvi alapon 
kivánja átalakítani a szövetséget 
 
Stephen Harper konzervatív vezetõ 
szerint a kanadai kormánynak nyelvi 
alapon kellene átalakítani az 
országot. Terve szerint francia 
anyanyelvû kisebbségek Kanada 
szerte egyfajta adminisztratív 
autónomiában részesülnének és az 
ottawai kormány egyre inkább 
szétosztaná hatalmát, megerõsítve a 
tartományi és helyi kormányokat. A 
konzervatív part valamennyi 
képviselöje támogatja Mr Harper 
ötletét, mondván hogy az ország 
tartományi felosztása nem mindig 
müködik hiszen élnek franciák 
Québecen kivül és angolok 
Québecen belül. Tehát szerintük egy 
nyelvi alapon történõ átalakítás 
pozitív hatással lehet. De a 
kormányzó liberális part elvetette az 
ötletet. Az egyik miniszter, Lucien 
Robillard szerint a tervezet nem fedi 
a valóságot. Úgy tünik, Mr Harper 
azt akarja, hogy minden francia és 
minden angol egy véleményen  

 
 
 
 
legyen. De ez nem a valóság 
Kanadában—mondta Ms Robillard. 
 

1956 
Megemlékezés 

 
Vasárnap, október 24-én délután 1 

órai kezdettel tartja a Montreáli 
Magyar Bizottság hagyományos 

megemlékezését az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról a 

Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség dísztermében. Az idei 
ünnep szónoka Dr. DeRoth László, 

az Université de Montréal 
professzora. A cserkészek, a 

Montreali Magyar Iskola, a Montreáli 
Magyar Fiatalok Köre valamint a 

Bokréta Népitánc csoport tagjai is 
fellépnek a müsorban. Mindenkit 

szeretettel vár a rendezõség. 
 
Felmentették a United Talmud 
Torah Iskola bombázásának egyik 
gyanúsítottják 
 
Felmentették minden vád alól Simon 
Zogheib-et, az áprilisban Molotov 
koktéllal felgyújtott montreáli United 
Talmud Torah iskola ügyében. A 
ügyészség kijelentette, hogy nincs 
bizonyítéka a 18 éves gyanusított 
ellen. Mr Zogheib elmondta örül, 
hogy véget ért a 6 hónapos 
nyomozás ellene és, hogy végre 
szabad lehet. De továbbra is 
örizetbe marad az ügy másik 
gyanusítottja, a szintén 18 éves 
Sleiman Elmerhebi aki immár május 
óta fogházban van. Továbbra is 
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rendõri örizetbe marad a fiatalember 
decemberi tárgyalásáig.  
A Pesach ünnep alatt történt 
merényletnek nem volt egyetlen 
áldozata sem, mivel ekkor szünetelt 
az iskola. A tettesek által a 
helyszinen hagyott röpirat szerint 
azért hajtották végre a merényletet, 
mert Izrael diszkriminatív módon bán 
az elfoglalt területek palesztín 
lakosságaival. 
 
A volt izraeli kormányfő nem 
tarthat előadást a Concordia 
egyetemen 
 
Benjamin Netanyahu után most 
Ehud Barak sem tarthat előadást a 
montreáli Concordia egyetemen 
miután az egyetem adminisztációja 
biztonsági okokra hivatkozott. Mint 
ismeretes 2002. szeptember 9-én 
szélsőséges baloldali és palesztín 
aktivisták erőszakos és heves 
tüntetéssel akadályozták meg, hogy 
Mr. Netanyahu elmondhassa a 
tervezett beszédét. A szeptemberi 
események—melyben egy napig 
kénytelenek voltak bezárni az 
egyetem belvárosi campuszának 
megostromolt és megrongált Henry 
Hall épületét—országos botrányt 
eredményezett. Mostani 
döntésével—melyben elvetették az 
egyetem zsidó diákegyesületének 
kérelmét, hogy a munkáspárti Barak 
kormányfő beszédet mondhasson—
éppen ezt a kellemetlen és 
veszélyes helyzet megismétlését 
kivánták elkerülni.  Frederick Lowy, 
az egyetem rektora elmondása 
szerint „többszáz” rendőr kellett 
volna ahhoz, hogy biztonságos 
lehessen Mr Barak előadása. „Nem 
akartuk azt, hogy egyetemünk egy 
rendőr-állammá válljon”—mondta dr 

Lowy. A tervezett előadás előtt egy 
palesztín diákcsoport megóvta az 
egyetemet, hogy ha mégis 
engedélyezik Mr Barak előadását—
akik szerint a munkáspárti 
kormányfő ’háborúsbűnös’-- akkor 
ezt ugyanúgy leállítják és 
lehetetlenné teszik mint az ominózus 
2002-es Netanyahu beszédet. Ekkor 
egy egész felfegyverzett 
rend?rgárda sem volt képesek 
megakadályozni a tüntetők súlyos 
rendbontását. 
 
Legtöbben problématikusnak találták 
a Concordia egyetem azon döntését, 
mely szerint nem látogathat az 
egyetemre Mr. Barak. A Hillel 
nevezetű zsidó diákegyesület szerint 
a Concordián a szólásszabadság 
sérült meg azzal, hogy egy ujabb 
közismert izraeli vezető nem 
beszélhet az egyetemen. A kanadai 
újságok is kritikusan vélekedtek az 
egyetem döntéséről.  A montreáli 
The Gazette szerkesztősége 
különösen bírálta a döntést. Az angol 
újság szerint az egyetem beadta 
derekát szélsőséges erőknek. 
“Meddig fog tartani míg 
szerencsétlen egy szerencsétlen 
zsidó professzor találják 
“provokatívnak,” “botrányosnak,” 
vagy “a háborúsbűnösök 
támogatójának”?...Szólaljatok fel 
most, professzorok, amiel?tt a 
cs?cselék a ti ajtótokhoz érkezik.” A 
Hillel szólásszabadságát védelmező 
tüntetésén 200-an vettek részt, 
melyen transparensekkel skandálták 
az adminisztrációt és a szerintül 
szélsőséges, antiszemita 
aktivistákat.   
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Búcsú a montreáli Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközségben 
2004. október 11 
Képriport 
 

 
Miklósházy Attila püspök 
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Dévai Nagy Kamilla és növendékei 
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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.  


