
 
 
                    
 
A bukás szélén áll a Liberális 
kormány  
Példanélküli korrupció a kormánypárt 
körül  
      
Jean Brault, a Groupaction nevet 
viselõ marketing cég egykori 
vezetõjét 5 napon keresztül 
hallgatták ki a Gomery vizsgálaton. A 
John Gomery bíró nevét viselõ 
vizsgálat azt próbálja kideríteni, hogy 
hova tûnt el 100 millió dollár a 
szövetségi kormány által létrehozott 
szponzor-programjából. Mr. Brault, 
akit csalással gyanúsítanak és az 
elkövetkezõ hónapokban 
törvényszék elé állítanak, elmesélte 
hogyan került adófizetõ pénz a 
kanadai Liberális Párthoz az 1993, 
1997 és 2000-es választási 
kampányokban.   
   
Az egykori marketing cég vezetõje 
részletesen elmondta, hogyan 
bátorították fel a kormánypártban 
mûködõ emberek arra, hogy 
rendszeresen adakozzon a Liberális 
Pártnak és tegyen párt aktivistákat a 
cég bérlistájára. 
Ellenszolgáltatásként, a Liberális 
Párt lukratív, adófizetõk pénzébõl 
finanszírozott állami szerzõdéseket 
adott a Groupaction-nak. Brault 
vallomása szerint az ügyletek és 
igéretek három Liberális Párthoz 
közeli személytõl eredtek: Jacques 
Corriveau-tól, Jean Chrétien ex-
miniszterelnök (1993-2003) közeli 
barátjától és kampány-szervezõjétõl, 
Alain Renaud-tól, a Liberális Párt  
 
 

 
 
 
 
québeci irodájának egyik dolgozójától és 
Benoît Corbeil-tõl, a Liberális Párt 
montreáli irodájának egykori magasrangú 
vezetõjétõl. Mr. Brault titkos 
találkozásokon, elhallgatott alkukon és a 
kormánypárthoz intézett készpénzes 
adományokon keresztül jutott hozzá 
törvénytelenül óriási állami 
megbizatásokhoz. Hamis számlák 
segítségével takarták el a Liberális 
Párthoz intézett adományokat valamint a 
párt által kifizetett állami szerzõdéseket.  
Harminc millió dollár állami pénzhez jutott 
a Groupaction és ellenszolgáltatásként 
több millió dollárt adományozott a 
Liberális Pártnak. Például 1998-ban Mr 
Corriveau-val abban állapodott meg Mr. 
Brault, hogy a cég ügyfeleinek felszámolt 
12 százalékos jutalék 10 százalékat a 
Liberális Pártnak adja.  
 
2005 április 13-án Luc Lemay, a Liberális 
Párt egyik dolgozója tanuvallomásában 
elmondta: Mr. Corriveau 6.7 millió dollárt 
tett zsebre adófizetõk pénzébõl jutalékok 
formájában. A volt miniszterelnök 
kampányfõnöke hamis számlákat nyújtott 
be a kormánynak különbözõ vidéki 
eseményekkel kapcsolatban, melyek nem 
létezõ olimipiai stadionokban lettek 
megrendezve. Mr. Corriveau több ezer 
dollárért nyújtott be számlát a sherbrooke-
i, rimouski-i, chicoutimi-i, és Ste.-Foy-i 
olimpiai stadionokban vállalt munkájáért. 
Egyik városban sincs olimpiai stadion. 
Rimouski egész lakossága kevesebb mint 
50 ezer és így a város teljes népessége 
beférne a tartomány egyedüli olimpiai 
stadionjába, mely Montreálban található. 
Mr. Lemay, a Groupe Polygone reklám és 
design-cég tulajdonosa—mely 41 millió 
dollárnyi állami szerzõdések fölött 
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rendelkezett—bevallotta, hogy nem 
nézte át a Mr. Corriveau által 
benyújtott számlákat és esetenként a 
Liberális kampányfõnöknek fizetett 
jutalék mértéke meghaladta maga a 
szóban forgó szerzõdés teljes 
értékét.  
Mr. Brault azt állította, hogy a jó 
kapcsolatokkal rendelkezõ Mr. 
Renaud-nak 1996 és 2000 között 1.1 
millió dollárt fizetett ki. 2000-ben a 
Liberális dolgozó ott hagyta a céget, 
de hamarosan rá újra visszakivánta 
kapni régi beosztását. Amikor Mr. 
Brault ezt megtagadta Mr. Renaud-
nak, Tony Mignacca—Alfonso 
Gagliano, a Liberális kormány 
közmunkaügyi miniszterének közeli 
segédje—azzal fenyegette a 
Groupaction vezetõt, hogy a kanadai 
állami vasúttal létezõ szerzõdése 
veszélybe kerülhet, amennyiben 
nem veszi vissza a Liberálisokhoz 
közeli Mr. Renaud-ot cégbe. Amikor 
a Gomery vizsgálat Mr. Renaud-ot is 
kihallgatta, a befolyásos Liberális 
cáfolta azt az állítást, hogy Mr. Brault 
állítólagos készpénzes adományait 
átulta volna a Liberális Pártnak.  De 
azt elismerte, hogy rajta keresztül 
lett átutalva két csekk—melynek totál 
értéke 63,500 dollár volt—ami a 
Liberális Pártba került. Állításait és 
cáfolásait azért nem tudta 
alátámasztani Mr. Renaud mert 
elmondása szerint az 1993 és 2000 
közötti dokumentumait elsodorta egy 
árvíz.  
Mr. Brault elmesélt egy esetet 
amikor Liberális hivatalnokokkal 
vacsorázott a montreáli Chez Frank 
nevû olasz étteremben. A székre 
elhelyezett egy borítékot, melyben 
5000 dollár volt készpénzben és azt 
követõen elment a WC-be. Amikor 
visszajött, a boríték már nem volt ott. 

Az akcióregényekbe illõ állítások 
megrendítették  Paul Martin 
miniszterelnök kisebbségi Liberális 
kormányát. Mr. Martin a Chrétien-
kormány pénzügyminisztere volt, de 
mindig is tagadta, hogy bármilyen 
tudomása is lett volna a visszaélésekrõl. 
A kanadai Liberális Párt 1993 óta van 
kormányon és négy egymást követõ 
választást nyert meg. Az ominózus 
szponzor-programot az 1995-ös québeci 
referendum után jött létre, amikor is a 
föderális kormány Kanada és a kanadai 
kormány elfogadottságát kivánta növelni a 
szeparatizmus felé hajló tartományban. 
Az eset keserû ironiája az, hogy a 
program körüli visszaélések éppen a 
szeparatista mozgalmat töltötték el új 
élettel és municiót szolgáltak a leválást 
szorgalmazó québeci nacionalista 
politikusoknak.   
 
Mélyponton a Liberális kormány 
támogatottsága   
 
A The Globe and Mail napilapban és a 
CTV kanadai televízión  közzétett 
legutóbbi közvélemény-kutatás kimutatja, 
hogy a szponzor-botrány ujabb 
fejleményeit követõen drámaian csökkent 
a Liberális Párt népszerûsége. A 2005. 
április 16-án publikált Ipsos-Reid párt-
prefenciás felmérés kimutatja, hogy az 
ellenzéki Konzervatív Pártra a teljes 
lakosság 36 százaléka szavazna. Ezzel 
szemben a kormányon lévõ Liberális Párt 
összesen 27 százalékot tudhat 
magáénak, a szeparatisa Bloc Québécois 
országosan 10 ponton áll, de Québec 
tartományban a lakosság 41 százalékát 
tudhatja magáénak. A felmérés szerint, a 
jelenlegi 21 québeci Liberális 
képviselõnek a fele elvesztehetné 
mandátumát a szeparatista pártnak, mely 
jelenleg 54 mandátummal rendelkezik a 
308 képviselõbõl álló kanadai 
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parlamentben. A parlament 
legkisebb pártja, a baloldali New 
Democratic Party (NDP) esetében 
pedig 15 százalékot mértek. A 
legnagyobb növekedést a 
Konzervatív Párt mutatta, amely egy 
hét alatt 6 ponttal bõvítette 
támogatói-bázisát. A jobboldali 
ellenzék immár Ontario 
tartományban, a Liberális Párt 
hagyományos „fellegvárában” is 
átvette a vezetést a kormányoldaltól. 
Amennyiben „ma” lennének a 
választások, a Konzervatív Párt 
gyõzne és egy kisebbségi kormányt 
alakíthatna. 
 

A HUREL mini-ebédjéről 
 
Nagyon finom volt (a vendégek szerint is) 
és nagyon jól sikerült! Mind elfogyott, és 
haza is vihettek belőle azok, akinek még 
volt kedve vasárnap este krumplit 
vacsizni. Három asztalnyi társaság 
maradt ebéd után, és kötetlenül 
beszélgettek az életről. A vasárnapi mise 
utan a katolikus templomban, a már 
hagyományosan elfogyasztható kávé 
mellé, a Hurel paprikáskrumlival várta a 
látogatókat fél tizenkettőkor. Mint egy 
negyven személy jött le a templom alatti 
nagyterembe és vásárolta meg az 5 $-os 
jegyet, hogy megkóstolhassa az 
egyesület vezetősége által készitett 
„könnyű” ebédet. 
 
Nem is volt olyan könnyű! Már korán 
reggel nagy volt a sűrgés-forgás a 
konyhán, és lelkes fiatalok ismerkedtek a 
30-50 literes edényekkel, próbálván 
felmérni a legmegfelelőbb térfogatú 
lábost, mely elég nagy egy 50 személyes 
paprikásburgonya elkészitéséhez. Miután 
megtörtént a kiválasztás, elkezdődött a 
mesterszakácsokat megszégyenitő 
hadművelet, melyből ifjú titánjaink jöttek 
ki győztesül. Nem is kis feladat 
megkeverni egy fakanállal, az üzemi 
konyha négy lángnyelvén rotyogó, 
össztömegét tekintve 45-50 kilónyi ételt! 
De nem égett oda a hagyma és a 
végeredmény is megnyugtató volt (a 

nagy izgalmak ellenére). Persze könnyű úgy, 
ha minden kéznél van. 
 
Szombaton este, 4 lelkes fiatal pucolta a 
burgonyát és közben azon gondolkodtak , 
hogy elkellene vállalni valamelyik laktanyában 
a krumplipucolást. Annyira “jól” ment, hogy 
közel 2 órai küzdelem után, a kisgumók 
hasábokra vágva várták a másnapi bevetést. 
Amikor a hagymára került a sor, mindenki 
visszasirta az előző 2 óra gyötrelmét. Miután 
könnyesre sirták-nevették magukat, 
levezetésképpen összedarabolták a debrecenit 
és készültek a másnapi megmérettetésre. 
 
Igy zajlott a Hurel első Mini-ebédje. Reméljük 
nem az utolsó! 
Legközelebb: Túróscsusza (laska tésztából), 
piritott szalonnával (vagy aki szereti, cukorral) 
lesz a menű. Kérjük kisérjék figyelemmel 
hirdetéseinket és honlapunkat 
(http://hungarorelacio.blogspot.com/ ). 
Köszönjük mindazoknak akik résztvettek és 
ezáltal is támogatták egyesületünket. Kedves 
egészségükre! 
                                                          Írta: “Steak” 
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