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Egy fókavadász fókabeleket hajított a 
közelében tüntető állatvédő szervezet 
képviselőire március 25-én, a kelet kanadai 
New Foundland tartományban hagyományos 
vadászat közben.  Az utóbbi hetekben 
nemzetközi felháborodást keltett a kanadai 
fókavadászat és külföldi hírességek, mint 
például Paul McCartney és francia színésznő 
Brigitte Bardot is tiltakoztak a szerinte brutális 
gyakorlat ellen. A vadászok 91 ezer fókát 
fognak betakarítani a Saint-Lawrence 
öbölben. De munkájukat idén nem csak a 
tüntetők teszik nehezebbé, hanem a rekordot 
döntő meleg időjárás is. Már a délelőtti 
órákban 15 fokot mértek. De ettől függetlenül, 
a vadászat folytatódott és a CTV kanadai 
televízió információi szerint 20 csónak volt  a 
vizen nem messze észak Cape Breton 
partjaitól. A nyárias időjárás miatt elolvadt a 
jég nagy része és ezért a hagyományos 
„Hakapik” nevű bunkósbot helyett (amellyel 
beverik a fóka fejét) puskával ölték meg a 
fókákat. A legtöbb fókát három hónapos 
korban ölik meg.  

A vadászat második fázisa áprilisban 
kezdődik, amikor is 234 ezer fókát fognak 
megölni a vadászok. Jelenleg 70 dollárt ér a 
fókabőr. A tüntetők állításaival szemben, 
Pierre Yves Daoust állatszakértő szerint a 
legtöbb fókát gyorsan és emberségesen 
ölték meg. De a tüntetők és köztük a 
hirességek nem hisznek az ilyen 
állításokban. A 72 éves Brigitte Bardot 
például Ottawába utazott és találkozni akart 
Stephen Harper miniszterelnökkel. De 
amikor a kanadai fővárosba érkezett 
tájékoztatták, hogy Mr. Harper nem óhajt a 
szinésznővel találkozni. Ms. Bardott egy 200 
ezer aláírást tartalmazó petíciót hozott a 
parlamentbe, mellékelve fényképekkel 
amelyen véres, megölt fókák voltak. Ms. 
Bardot „piszok”-nak nevezte a vadászokat 
és a Winnipeg Sun tudosítása szerint 
„nyavalyás idiótának” t i tulálta a 
fókavadászat mellett kiálló Celine Hervieux-
Payette szenátort. A francia szinésznő 
szerint Kanada elég gazdag ország és nem 
kell neki a fókavadászatból származó 
bevétel.  

Tüntetések a New Foundland tartományi 
fókavadászat ellen 

 
Igazságtalanságok az ontarioi oktatási rendszerben 
Ontario tartomány liberális kormányfője, 
Dalton McGuinty szerint igazságtalan az a 
helyzet, hogy a katolikus iskolák ugyanannyi 
támogatást kapnak a kormánytól mint a 
szekuláris állami iskolák, amikor a más 
vallású intézményeknek nem jár ilyen jellegű 
szubvenció. Az egyéb felekezeti iskolákban a 
szülők  kénytelenek magas tandíjakat fizetni.  

Az ENSZ emberjogi bizottsága már elitélte 
az ontarioi helyzetet. McGuinty kormányfő 
éppen Sotirios Athanassoulas-szal, a 
kanadai görög katolikus egyházfővel tárgyalt 
a napokban.  
De a Jewish Tribune című hetilap 
információi szerint Gerard Kennedy  
(Folytatás a 2. oldalon.) 
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2006 december 2-án választ új vezetőt az ellen-
zékbe szorult Liberális Párt. Ez derült ki már-
cius 19-én, amikor Mike Eizenga országos 
pártelnök bejelentette a kongresszus dátumát 
és jelezte, hogy Montreálban kerül megren-
dezésre. Minden jelölt egy 50 ezer dolláros dij 
ellenében indulhat a választáson és maximum 
3.4 millió dollárt költhetnek kampányukban. 
Craig Oliver, a CTV kanadai televizió egyik 
veterán politikai műsorvezetője elmondta, hogy 
szerinte 12, de akár 16 jelölt is lehet a párt 
vezető tisztségére.  

Idáig csak Martha Hall Findlay, egy torontói 
ügyvéd jelentette be, hogy indulni fog a 
választáson. De valószinű, hogy olyan ma-
gasrangú és országosan ismert politikusok és 
közéleti személyek is indulnak mint Scott 
Brison, Belinda Stronach, Stéphane Dion, 
Ralph Goodale, M! ichael Ignatieff és Bob 
Rae. Jelenleg Bill Graham, egykori 
hadügyminiszter és külügyminiszter a 
Liberális Párt ideiglenes vezetője. Eizenga 
mondta, hogy Graham "a párt és frakció teljes 
bizalmát élvezi." 

December 2-án választ új vezetőt  a Liberális Párt 

Stephen Harper nem sértette meg az etikai kódexet 
Bernard Shapiro, föderális etikai biztos kijelen-
tette: az általa végzett vizsgálat szerint Stephen 
Harper konzervativ miniszterelnök nem sértette 
a törvényt sem pedig az etikai kódexet amikor 
David Emerson egykori liberális képviselőnek, 
illetve miniszternek felajánlott egy miniszteri ki-
nevezést és igy átcsábitotta Vancouver-
Kingsway választókörzet képviselőjét a Konzer-
vativ Pártba.  
Mr. Shapiro jelezte, hogy Mr. Emerson-nek az 
alkotmány által biztositott joga, hogy átléphes-
sen egyik pártból a másikba és, hogy Mr. 
Harper semmilyen olyant nem igért az liberális-
ból-lett-konzervativ képviselőnek ami törvény-
ellenes lett volna.  

Mint ismert: Mr. Harper és Mr. Shapiro közt 
éles konfliktus alakult ki amikor március 2-én 
az utóbbi kijelentette, hogy vizsgálatot indit az 
új jobboldali kormány ellen. Mr. Harper megta-
gadta az etikai biztossal való együttműködést, 
mondván hogy Mr. Shapiro--akit még a 
liberális kormány nevezett ki--partizánkodik és 
a liberálisok felé gravitál. Mr. Harper jelezte, 
hogy az új kormány a közeljövőben leválthatja 
a biztost. A kialakult feszültségről a Kanadai 
Magyar Hírlap előző számában lehet olvasni 
részletesebb tájékoztatót.   

Az ENSZ emberjogi bizottsága is elitélte Ontariot 
(Folytatás az 1. oldalról) 

tartományi oktatásügyi miniszter nem 
szándékozik konkrét lépéseket tenni az 
oktatásügy területén és a nem katolikus iskolák 
valószínű továbbra sem kapnak egyenlő 
támogatást az államtól.  
2004 decemberében kötött szövetséget a 
tartomány protestáns, zsidó, muszlim és  
 

ortodox egyházak képviselői akik beadtak egy 
tervezetet a lehetséges reformokról.  Mr. 
Kennedy minisztériuma át is vette a 
javaslatokat. De azóta nem léptek az ügyben. 
„Szükségünk van felekezeti iskolákra, de nem 
akarunk törésvonalakat és szegregációt az 
oktatás területén—„mondta Mr. Kennedy. 
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1956: Történelem élő szóban 

2006-ban ünnepeljük az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 50-ik évfordulóját. A forradalom leverése  után 
Kanada több mint 40 ezer magyar menekültet fogadott be. Ezek a 
magyar menekültek magukkal hozták a tudásukat, kultúrájukat és 
hagyományaikat, színesebbé és gazdagabbá téve ezáltal  
Kanadának  multikultúrális történetét. 
  
A Rákóczi Alapitvány, az Ontario-i Multikultúrális Történelem 
Társasággal együttműködve  elindította  az u.n. “1956: 
Történelem Élő Szóban” kutatási tervet hogy  összegyűjtse, 
rendszerezze és ezáltal megőrizze személyes történetét mindazon 
emigránsoknak, akik 1956 és 1959 között Kanadába menekültek. 
 

Személyes történeteket szívesen fogadunk, írásban, kazettán és/vagy direkt: interjú formában. 
Eredeti korabeli fényképeket, naplókat, jegyzeteket, utazási dokumentumokat is szívesen 
fogadunk. Az összegezett anyag az Ontario-i Multikultúrális Történelem Társaság ill. Ontario 
Archivumban lesz elhelyezve. A gyüjtött anyagot szintén felhasználjuk egy történelmi kiállítás 
létrehozásához, mely több kanadai városban és Magyarországon lesz kiállítva. 
 A program lényege: minnél több másod és harmad-generációs kanadai magyar fiatal interjúvolja 
meg szüleit, nagyszüleit, rokonait és 56-os ismerőseit mindazokról az élményekről, eseményekről 
amiket menekülésük előtt, alatt és után tapasztaltak. Interjúkat angol, francia vagy magyar nyelven 
készítünk. 
 Önkéntes interjú készítők képzése folyamatban van... Jelenleg több mint 20 kutató gyüjt Kanada 
szerte. Továbbképzés a tartományok olyan városaiban történik, ahol jelentős számú magyar 
menekült telepedett le. 
2006 végére tervezzük megjelentetni a legjobb rövid történetekből, dolgozatokból, naplókból, 
emlékiratokból és versekből álló kiadványunkat, angol, francia és magyar nyelven. 
 A Rákóczi Alapítvány  és a Multikultúrális Történelem Társaság ezért országos felhívást 
tesz minden korosztály felé írásos beadványokra. 
 A legjobb beadványokat a Rákóczi Alapítvány “Distinction Medal”-al tünteti ki, melyet az 
ismert kanadai szobrász és éremművésznő Dora de Pedery-Hunt készitett. 
 Fontos tehát hogy mennél hamarabb kézhez kapjuk a beadványokat, mert a lektorálás, 
összeállítás már beindult--- és mindez időhöz van kötve. 
 Kérjük, látogasson el web/honlapunkra részletekért. 
www.1956memorial.com 
Irásbeli beadványokat (verseket, emlékiratokat, rövid történeteket) kérjük az alábbi címre 
beküldeni: 
 Rakoczi Foundation 
Oral History Project 
Carlton Business Centre 
80 Carlton St. 
Toronto, Ontario 
M5B 1L6 
  
Információért: 416-413-1300 Ext: 227 
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Reflections: Canada—Hungary, an Exhibition 

In 1956, 37,000 Hungarians sought refuge 
in Canada during the Hungarian Revolution 
and its aftermath. They joined the already 
growing number of Hungarian communities 
established in Canada since the late 1880’s.  
Like all immigrants to Canada, the Cana-
dian-Hungarians have, through their hard 
work, cultural traditions and social, eco-
nomic and intellectual abilities, contributed 
significantly to the enrichment of life in Can-
ada.  Today, the Hungarian community 
numbers over 260,000.  
 
The Stewart Hall Art Gallery is pleased to 
present Reflections: Canada – Hungary, 
an exhibition of fourteen visual artists of 
Hungarian descent, all members of the Ca-
nadian-Hungarian Artists’ Collective.  Coin-
ciding as it does with the 50th Anniversary of 
the Hungarian Revolution, the exhibition be-
comes a symbolic event that unites and 
honours all those who have chosen to make 
Canada their home.  

As Canadian-Hungarian artist Andrea Blanar 
has written:   
 

Canada welcomed Hungarians who 
sought freedom of mind and body, a bet-
ter world to live and create free of im-
pediments, fear and persecution.  Can-
ada provided a safe haven that allowed 
creative people the opportunity to maxi-
mize their assets.  The respect Canada 
has for the ethnic diversity of its people, 
permitted these artists to surge forward 
in their creative endeavours without ne-
gating their origins and cultural fabric. 
What is important to stress is that crea-
tors were not lost in adaptation and sur-
vival in this new country; that despite the 
economic struggles, so many were able 
to pursue their vocations. In some re-
spects, this exhibition thanks Canada for 
providing conditions that would lead to 
the existence of so many visual artists 
who have  made important contribu-
tions  in the visual arts sector.  
 

The Canadian-Hungarian artists repre-
sented in this multidisciplinary exhibition 
reflect the plurality and diversity of contem-
porary Canadian art – one that has been 
enriched by different ethnic heritages. 
Whether their cultural ties directly inform 
their work or offer an intriguing point of de-
parture, the Canadian-Hungarian artists in 
this exhibition clearly acknowledge their 
collective heritage and, with us, celebrate 
achievements and commemorate the free-
dom of all Canadians.  
 
The exhibition will travel to venues in Canada 
and Budapest (dates and venues to be con-
firmed).   
A catalogue for the exhibition will be pub-
lished. 

 
 
 
 
The Exhibit will be held from March 18 
to April 30, 2006 at Stewart Hall, on 
Montreal’s West Island (City of Pointe-
Claire). 
Free admission – accessible by eleva-
tor 
Gallery hours: Monday through Sun-
day, from 1 to 5 pm 
Monday and Wednesday evening, 
from 7 to 9 pm. 
176 Lakeshore Road, Pointe-Claire 
Contact:   Alexandra Hofmaenner  
E-mail: hofmaennera@ville.pointe-claire.qc.ca  
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A Montreáli Magyar Bizottság  
56-os Emlékbizottság 
legközelebbi ülését, 2006. 
március 29-én, szerda este 
7:30 órakor tartjuk a 
Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség Plébánia 
ebédlőjében. (90, rue Guizot 
Ouest, Montreal) 

 Mindekit várunk.    

Tisztelettel:      

Herédi István                           

Mindenkit szeretettel várunk Deutsch Antal Közgazdász 
Egyetemi Tanár "A megoldhatatlan egészségügy gazdasági 
szemléletből" című magyar nyelvű előadására. 
 
Az előadás március 30-án, csütörtökön 19:30-as kezdettel, a 
McGill University Leacock nevű épületében, a 424-es számú 
szobában kerül megrendezésre. 
 
Kérlek gyertek egy kicsit korábban a parkolás és a szoba sikeres 
megtalálása végett. Kérjük szépen a pontos megjelenést. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Szervező: Kaszás Szilvi 

 
 
 
 
 
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 
90, rue Guizot Ouest, Montreal, Qc. H2P 1L4, Tel.: 514-387-9503,  
e-mail: magyarplebania@videotron.ca | Plébános: Deák Ferenc S.J. 
 
Csütörtökön, március 30-án este 7.30-kor kezdődnek a nagyböjti lelki napok. A lelkigyakorlatos 
szentbeszédeket Márkus András, Sepsiszentgyörgy (Erdély)-i plébános tartja 
az Ifjusági Otthonban. Használjuk fel ezt az alkalmat lelki feltölt désre és hívjuk meg ismerőseinket 
és barátainkat. Működjünk közbe a hívek szállításánál. 
 
Kérjük híveinket, hogy jelentsék idős vagy beteg hozzátartozóikat, hogy a lelkiatyák 
meglátogathassák  őket. A húsvét előtti szentgyónásra lehetőség van a szentmisék előtt 
és utána, kérésre bármikor. P. Csókay Károly S.J. e héten, csütörtökön visszatér a miskolci 
jezsuita plébániára. 
 
ÖSSZVEZETŐSÉGI GYÜLÉST tartunk április 3-án, hétfőn este 7.30-kor és erre minden 
tagegyesületből két-két tagot szeretettel meghívunk és várunk. 
 
NAGYBÖJTI ÁLDOZATOM: amit a nagyböjt alatt szeretetből fakadó adományként magunktól 
megvonunk és összegyűjtünk, virágvasárnap fogjuk beadni és átadni a Fejlő- 
dés és Béke műveire, és a szegény népek önsegélyezési programjaira. Jelezzük, hogy 
Kanada ugyanannyival járul hozzá államsegélyként, mint amit a kanadai egyházak öszszegy 
űjtenek nagyböjt alatt. 
 
A VIRÁGVASÁRNAPI EBÉD április 9-én, a szentmise után lesz a Kurátori Testület rendezésében. 
Jelentkezés április 5-ig, szerdáig: Baka Károly 514-488-8093, Kalapáti Éva 
514-486-6505, plébánia 514-387-9503. 



 Kanadai Magyar Hírlap— March 25, 2006  Page 7 

Tisztelt Kollégák! 
 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy idén nyáron is megrendezzük a Nyári Egyetem egy 
hónapos nyelvi kurzusát. Tanfolyamainkra várunk a kezdőktől a haladókig minden szinten 
tanulni vágyókat. 
 
Idén először szeretnénk a nyelvi kurzus mellett módszertani - nyelvi továbbképzést is tartani. 
Amennyiben van olyan kolléga, ismerős vagy magyar szakos hallgató, akit érdekelne az ilyen 
jellegű egyhónapos magyarországi tartózkodás, kérjük, tájékoztassa a lehetőségről, és bátorítsa 
jelentkezését.  
 
Mind a nyelvtanfolyamra, mind a módszertani továbbképzésre lehet ösztöndíjasként vagy 
önköltséges hallgatóként is jelentkezni. 
 
A részletes programot a www.summeruniversity.hu honlapon lehet megtekinteni. 
 
Ha valaki ösztöndíjasként szeretne részt venni bármelyik programon, akkor a Magyar Ösztöndíj 
Bizottságnál kell jelentkezni.  
 
A MÖB honlapján az elérhetőség útja a következő angol, német, francia nyelven:       
pl. www.scholarship.hu  � angol � Summer courses 2006 �  
    Balassi Bálint Institute – Kodolányi Summer University 
 
 
            magyar nyelven: www.scholarship.hu  � Ösztöndíjak külföldiek számára �  
                       lap alja: A nyári egyetemek kurzuskínálata 
 
 
A jelentkezési lapon kérjük, tüntessék fel az Intézet nevét (Balassi Bálint Magyar Kulturális 
Intézet). 
    
Garay Melinda 
szakmai vezető 
Budapest, 2006. március 21.  
 

A külföldön magyar nyelvet tanítók részére módszertani - nyelvi továbbképzést indítunk, 
amelyre várunk minden olyan kollégát, aki vasárnapi iskolában, nyelviskolában, vagy 

egyéb szervezeti formában bárhol a világon tanítja a magyar nyelvet és kultúrát. 
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Tájékoztató 
KÁRPÓTLÁS 

 
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben (1992. évi XXXII. 
törvény) meghatározott határidők ismételt megnyitásáról szóló 2006. évi XLVII. törvényt követő főbb ügyféli 
tudnivalókról  

Kárpótlás iránti kérelmet 2006. március 31. és 2006. július 31. között az a jogosult nyújthatja be, akinek a 
hozzátartozója 1939 - 1989 között a magyar hatóság politikai önkénye miatt életét vesztette, továbbá akinek 
hozzátartozója deportálás, kényszermunka ideje alatt halt meg, végezetül aki a II. világháború alatt faji, vallási, politikai 
okból munkaszolgálatot teljesített. 

Kárpótlási kérelmet azok nyújthatnak be, akik azt eddig bármilyen okból elmulasztották, valamint azok, akiknek a 
hozzátartozója korábban benyújtott kérelmet, azonban azt késve terjesztette elő vagy nem tett eleget a hatóság 
hiánypótlási felhívásának. 

Az életelvesztéses kárpótlás esetén kárpótlásra jogosult a sérelmet szenvedett házastársa (özvegy), gyermeke, 
szülője, testvére; a munkaszolgálat miatti kárpótlásra jogosult saját jogon a munkaszolgálatot teljesített, illetőleg a 
túlélő házastárs. 

A kérelmet a nyomdai úton előállított adatlapon kell benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Főosztályára, 
amelynek helye 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., postacíme: 1519 Budapest, Pf. 463. 

Adatlap igényelhető az Igazságügyi Hivatal fővárosi és megyei hivatalaitól is, továbbá egyes külföldi kárpótlási munkát 
segítő szervezetektől [pl. Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége, Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége, 
az Izraelben (Jeruzsálem) működő OLÉ Hungária]. Az adatlap letölthető a www.karpotlas.hu internetes oldalról. 

A kárpótlási jogosultságot a Központi Igazságügyi Hivatal jogerős határozattal állapítja meg. A kérelmek elbírálására 
nyitva álló ügyintézési határidő 6 hónap, amely további 3 hónappal meghosszabbítható. A kárpótlás kifizetése a 
határozat jogerőre emelkedése utáni adategyeztetést követően történik meg. 

A kárpótlás összege életelvesztéses kárpótlási igény esetén 400.000,- Ft, amely megoszlik a még élő jogosultak között 
(pl. 4 gyermek esetében gyermekenként 100.000,- Ft illeti meg a jogosultat). Munkaszolgálatos esetében a kárpótlás 
kárpótlási jegyben vagy életjáradéki formában (választása szerint) jár a saját jogon igénylőnek és a túlélő 
házastársnak, az eredeti jogosult halála esetén pedig az örökös azt kárpótlási jegyben kapja meg. 

dr. Szabó Lajos                                                                                                                                                       
általános főigazgató-helyettes  

Budapest, 2006. március 14. 

További információért, látogasson el az Igazságyügyi Hivatal Kárpótlási honlapjára: www.karpotlas.hu 


