
 
 
                    
 
 
156 ezer halott dél-Ázsiában - 
Kanada 80 millió dollárt küld  
 
A liberális kormány szóvivõje, Bill 
Graham hadügyminiszter 
kijelentette, hogy Kanada 40 millió 
dollár segítséget szándékoz küldeni 
az Indiai-oceáni szökõár 
katasztrófában érintett országoknak. 
2005 január 2-án Paul Martin 
miniszterelnök ezt az összeget 
megduplázta 80 millió dollárra. A 
külügyminisztérium szerint idáig 5 
kanadai áldozata van a szökõárnak 
és földrengésnek, de legalább 150 
kanadai turista tûnt el a 
katasztrófában. A legutóbbi 
jelentések szerint több mint 156 
ezerre tehetõ az áldozatok száma 11 
ázsiai és afrikai országban: 
Indonéziában, Srí Lankában, 
Indiában, Thaiföldön, Szomáliában, 
Burmában, a Maldiv szigeteken, 
Malajziában, Tanzániában, 
Bangladesben és Kenyában.Ez a 
szám várhatóan tovább növekedik.  
Paul Martin miniszterelnök január 1-
én lerövidítette marokkói nyaralását 
és visszautazott Kanadába ahol 
január 2-án egy rendkivüli 
kormányülést hívott össze a szökõár 
okozta katasztrófa miatt. A gyûlésen 
résztvett Ujjal Dosanjh egészségügy 
miniszter, Ralph Goodale 
pénzügyminiszter, Anne McLellan 
miniszterelnök-helyettes, Judy Sgro 
bevándorlási miniszter, Aileen 
Carroll, a nemzetközi 
együttmûködésért felelõs miniszter 
és Pierre Pettigrew külügyminiszter. 
A 80 millió dolláros segítségen kivül,  

 
 
 
 
 
Mr. Martin kijelentette, hogy Kanada 
azonnal eltörli az érintett országok 
adósságait.  
Megfigyelõk szerint több mint 170 
ezerre is emelkedhet az áldozatok 
száma és 5 millióan váltak 
hajléktalanná. Akár 15 évig is eltarthat 
az újjáépítés a legkeményebben 
súlytott országokban: Indónéziában, 
Srí Lankában, Indiában és Thaiföldön. 
Srí Lankában és Indonéziában egyes 
tengerhez közeli települések teljes 
egészében elpusztultak és máshol 
pedig a lakosság három-negyedét 
sodorta el a szökõár. 
 
Kanada a bankkártya hamisítók 
paradicsoma  
Kelet-európai bûnszervezetek állnak a 
hamisítás mögött  
 
Az elmúlt évek során fokozatosan 
bevezették az új, biztonságosabb és 
nehezebben hamisítható kanadai 
bankjegyeket. De sokan feltették a 
kérdést: minek? Hiszen a kanadaiak 
jóval nagyobb szálalékban 
folyamodnak bankkártyákhoz és 
hitelkártyákhoz fizetéskor és 
vásárláskor mint bárki más a nyugati 
világban—beleértve az Egyesült 
Államokat valamint nyugat-Európát. 
De éppen ezért a bankkártyával való 
visszaélés és ennek hamisítása egyre 
nagyobb problémát jelent a 
rendõröknek, bankokbak és az 
egyszerû, bankkártyát használó 
állampolgároknak.Kanada az 
elektrónikus fizetés országa, a 
nyugativilág leginkább „pénz-nélküli” 
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társadalma és éppen ezért a 
hamisítók és csalók paradicsoma.  
2003-ban több mint 27.000 kanadai 
vált áldozattá a bankkártya 
hamisításnak és a bankszámlákról 
elrabolt pénz meghaladja a 44 millió 
dollárt. A bûnözõk meglehetõsen 
könnyen tudnak hozzáférni 
gyanútlan kanadaiak megspórolt 
pénzükhöz. Az autómata bankgépek 
fölé percek alatt felszerelnek egy 
miniatûr kamerát és a bankgépre 
pedig egy törvényesnek tûnõ, 
feltûnést nem okozó kis méretû 
bankkártya olvasó gépet. Az olvasó 
regisztrálja a bankszámlá fontos 
adatait és az elrejtett kamera pedig 
rögziti a kliens által begépelt PIN 
kódot. Ezt követõen, a csalók egy, 
az interneten is megvásárolható 
kártyát készítõ géppel egy új 
magneses kártyát gyártanak az 
ügyfél információjával és igy 
egyszerre kiüritik a bankszámláját.  
Egy exklúziv CTV riport kiderítette, 
hogy fõleg kelet-európai 
újbevándorlók állnak a hamisítás 
mögött. A legtöbb bûnözõ román 
származású és szinte üzletként 
tekintik a kanadaiakat kizsákmányoló 
tevékénységüket. De tavaly a 
rendõrség egyre jobban felfigyelt az 
országszerte terjedõ hamisításokra 
és elinditotta BAM nevet viselõ 
nyomozásukat. 2004 júliusban 
Vancouverben találtak rá az egyik 
csoportra, melynek valamennyi tagja 
román származású volt. Az egyik 
férfit--Dumitri Gabureac-ot—immár 
másodszor fogták el ugyanabban a 
tevékenységben. Éppen néhány 
hónapja helyezték feltételesen 
szabadlábra Ontario tartományban. 
Egy másik hamisítót--Vasile Ciocan-
t—már hat alkalommal tartóztották le 
a hamisítás vádjával, de minden 

alkalommal csak csak néhány hetet ült 
börtönben és a rövid büntetéseket 
követõen ismét szabadlábra helyezték.  
A BAM nevû rendõri akció összesen 
59—fõleg román—bûnözõt állított a 
törvényszék elé Torontóban, 
Montreálban, Calgaryban, 
Edmontonban és Vancouverben. A 
nyomozás során kiderült, hogy az 
egyik bûnszervezet 35 kliensnek lopta 
el pénzét összesen 2 óra leforgása 
alatt. A nyomozás kimutatta, hogy két 
alkotóelem elõsegíti a bûnözõk 
munkáját: egyrészt a mágneses 
bankkártyák könnyen hamisíthatók és 
másrészt pedig a kanadai 
törvényhozás túlságosan 
könnyedelmes volt a bûnözöknek 
kiosztott büntetésekben.  
Megkönnyített bevándorlás Kanadába  
Paul Martin miniszterelnök 2005 
január 5-én kijelentette, hogy a 
liberális kormány készen áll a 
bevándorlási folyamat 
megkönnyítésére és elõsegítésére 
olyanok számára akiknek 
hozzátartózoi a szökõár 
katasztrófában érintettek és ennek 
nyomán Kanadába kivánnak költözni. 
A montreáli dél-ázsiai közösség 
biztatta Mr Martin-t, hogy könnyítsen 
az emigrációs folyamaton olyan 
állampolgároknak akiknek 
hozzátartózói az érintett régiókban 
élnek. Judy Sgro bevándorlási 
miniszter elmondta, hogy a 2004 
december 26 szökõár elõtt is több mint 
1000 kérvényt tartottak számon, 
olyanoktól akik családtagokat kivántak 
szponzorálni a dél-Ázsiából. A 
miniszterasszony szintén bejelentette, 
hogy a térségbõl érkezõ kérvények 
esetében ideiglenesen eltörölték a 
2000 dolláros illetéket. Január 7-én 
pedig Ms Sgro egy sajtótájékoztatón 
kijelentette, hogy a kormány 
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felfüggeszti a deportálási eljárást 
4252 elutasított dél-ázsiai menekült 
esetében.   
 
Bûnösnek vallotta magát Sleiman 
Elmerhebi  
A Talmud-Torah iskola ügyben 
gyanusított gyújtogató vallomása  
Beismerõ vallomást tett Sleiman 
Elmerhebi, a montreáli United 
Talmud Torah zsidó általános iskola 
felgyujtásának elsõszámú 
gyanúsítottja. A 19 éves fiatalembert 
2004 májusi letartóztatása óta 
fogházban tartják és az itélet 
kihirdetéséig is börtönben marad. 
2004. december végén napvilágra 
került olyan bizonyiték, mely biztossá 
teszi Mr Elmerhebi bûnösségét a 
gyújtogatásban. A fiú több hordó 
kerozint várásolt egy, a lakhelyéhez 
közeli Canadian Tire áruházban, 
ahol alkalmazottként dolgozott. Ezt 
igazolták az üzletben lévõ biztonsági 
kamerák és egy ház-kutatás, amikor 
is a rendõrök a vádat alátámasztó 
számlákat találtak. Mr Elmerhebi 
vallomása szerint, az általa 
elkövetett akció a montreáli zsidó 
iskola ellen egy „érzelmi reakció” 
volt. „A közép-keleten elkövetett 
erõszakos cselekmények ellen 
reagáltam, melyeket televizión 
láttam”—nyilatkozott a gyújtogató. A 
példa nélküli antiszemita akció, mely 
teljes egészében elpusztitotta az 
általános iskola könyvtárát 
felháborította a kanadai 
közvéleményt. A The Suburban, 
Québec legnagyobb terjedelmû 
angol hetilap fõszerkesztõje a 
legkeményebb büntetés mellett 
foglalt állást, azaz terroristaként 
itélné el a fiatalembert. „A kanadaiak 
és québeciek még nem fogták fel a 
világszerti dzsihád 

jelentõségét…Több ezer Sleiman El-
Merhebik élnek Kanadában, akiket 
beszívnak a fundamentalista 
martírokat gyártó gépezetbe…Csak 
azért nem robbantják fel Montreált, 
mert számos dzsihádista csoport 
semleges területnek tekinti a várost. 
Sleiman Elmerhebi épp úgy egy 
terrorista mint egy öngyilkosmerénylõ 
aki besétal egy zsúfolt izraeli 
szállodába és felrobbantja magát”—
irta Jim Duff fõszerkesztõ.  
Amennyiben terroristaként itélik el a 
robbantót, akár 14 év letöltendõ 
fegyházbüntetést kaphat. De nem 
valószínû, hogy a bíró egy ilyen súlyos 
itéletet hoz. Ha gyújtogatással 
vádolják, a maximum büntetés 2 év 
börtön. Mint ismert, Sleiman 
Elmerhebi-t már több mint 8 hónap óta 
tartják õrizetben. 
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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 
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