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Amennyiben ma lennének 
a parlamenti választások, 
Kanada Konzervatív Pártja 
t ö b b s é g i  k o r m á n y t 
alakíthatna. Ez derült ki a 
C a n W e s t  m é d i a 
megrendelésére végzett 
l egu jabb  Ipsos -Re id 
közvélemény-kutatásból. A 
pártpreferenciás felmérés 
szerint: a lakosság 43% 
szavazna a Stephen 
Harper miniszterelnök által 
vezetett Torykra, 25% a 
p á r t v e z e t ő  n é l k ü l i 
Liberálisokra, 15% a 
baloldali Új Demokrata Párt 
(NDP) mellett szavazna, 
9% a szeparatista Bloc 
Québécois-ra és 5% a 
parlamenten kivüli Zöld 
Pártra.  
A felmérés szerint a 
konzervatívok húsz éve 
nem rendelkeztek ilyen 
magas támogatottsággal.  

Darrel Bricker, az Ipsos Reid 
e lnöke szer in t  Harper 
„feltámasztja Brian Mulroney 
többséget.” Ezzel Bricker az 
egykori Tory miniszterelnökre 
utalt, aki úgy nyert két 
egymást követő többséget a 
nyolcvanas években, hogy 
összefogta a québeci „puha” 

 43         25          15           9 

Jelentős Konzervatív fölény 

A jelenlegi parlament összetétele. A Konzervatív Párt 124 
képviselővel rendelkezik, a Liberális Párt 103 mandátummal, a 
szeparatista Bloc Québécois 51 és az Új Demokrata Párt 29  fős 
frakcióval. Egy független képviselő is mandátumot szerzett a 
januárban rendezett választáson. Minimum 155 mandátum kell a 
parlamenti többséghez.   

nacionalistákat a nyugat-
kanadai konzervatívokkal. 
„Az emberek ránéznek 
Harperre és valahogy 
szeretik amit látnak”—
mondta Bricker. De Harper 
kormányzásának első 100 
napjában volt bőven vita is. 
(Folytatás a 3. oldal.)  
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Május 30-án mélyreható 
reformtervezeteket tűz az 
o t t a w a i  p a r l a m e n t 
napirendjére Stephen 
Harper Tory kormánya. 
A m e n n y i b e n  a 
t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t 
m e g s z a v a z z á k  a 
képviselők, alaposan 
megváltozhat a kanadai 
d e m o k r á c i a .  H a r p e r 
miniszterelnök négyévente 
tartandó, előre kitűzött 
választásokat szeretne, 
melyek mindig október 
h a r m a d i k  h é t f ő j é n 
lennének esedékesek. 
Ennek értelmében a 
következő választás elvileg 
2009 október 19-én lenne, 
csakhogy ez azt feltételezi, 
hogy Harper kisebbségi 
kormánya nem bukik meg 
a következő években.  

Ezen kivül a Konzervatív Párt 
azt is javasolja, hogy a 
szenátorok maximum 8 évig 
tölthessék be tisztségüket  a 
felsőházban. Jelenleg a 
szenátorok 75 éves korig 
maradhatnak a szenátusban. 
Harper jelezte: az ellenzék 
bármikor leszavazhatja a 
kormányt és akkor választások 
lennének.  
A jelenlegi rendszer szerint a 
miniszterelnök bármikor 
k é r h e t i  a  p a r l a m e n t 
feloszlatását és az általános 
választások kihirdetését a 
főkormányzótól, de egyben 
akár 5 évet is várhat mielőtt 
megméreti pártját. Úgy tűnik, 
hogy Bill Graham, a Liberális 
Párt ideiglenes vezetője 
e l l e n z i  a  k o r m á n y 
e lő t e r j esz tésé t .  Há rom 
tartományban működik az  

előre rögzített választási 
rendszer: Ontarioban, Brit 
C o l u m b i á b a n  é s 

N e w f o u n d l a n d b a n .  
Ontarioban először 2007 
októberében fogják használni 
az új választási rendszert. 
Amennyiben az NDP és a Bloc 
Québécois támogatja Harper 
javaslatát, várhatóan meglesz 
a reformokhoz szükséges 
parlamenti többség. 

Mélyreható reformokra készül a Konzervatív kormány 

A Québec Solidaire indul a következő tartományi választáson  

Q u é b e c  t a r t o m á n y 
l e g u j a b b  p á r t j a ,  a 
m a r k á n s a n  b a l o l d a i 
Québec Solidaire is indul a  
2 0 0 7 - e s  t a r t o m á n y i 
választáson.  Az új párt 
legfőbb riválisa a szintén 
baloldai és szeparatista 
Parti Québécois lesz, 
a m e l y  j e l e n l e g  a 
legnagyobb ellenzéki párt a 
québeci törvényhozásban.   
Alexandra Conradi párt- 
elnök elképzelései szerint  

a Parti Québécois kiábrándult 
tagjai jövőre a Québéc 
Solidaire-re szavazhatnak. A 
legujabb politikai alakult 
szintén erősen birálta Québec 
Liberális kormányát és vezetői 
rendszeresen utalnak Jean 
C h a r e s t  k o r m á n y f ő 
népszerűtlenségére.  

De elképzelhető, hogy a  
baloldali pártok megosztják a 
s z a v a z a t o k a t  e g y e s 
választókörzetekben és így a 
középpárti Liberális kormány 
jelöltjei törhetnek előre a 
második, vagy harmadik 
helyről. 
A Québec Solidaire 2005-ben 
jött létre amikor fuzionált két 
baloldali, parlamenten kivüli 
alakulat: a l'Union des forces 
progressistes (UFP) és a 
d'Option citoyenne. A québeci 
Zöld Párt nem kivánt 
csatlakozni a szövetséghez.  
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Elképzelhető a konzervatív többség 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A  k a n a d a i  h a d s e r e g 
résztvétele az afganisztáni 
terror-ellenes háborúban, az új 
konzervatív kormány Kyoto-
ellenes irányzata és a 
miniszterelnök elhíresülten 
feszült viszonya az országos 
médiával (Harper éppen a 
napokban mondta azt, hogy 
„befejezte” kapcsolatát az 
országos sajtóval) izgalmassá 
tette a kanadai politikát, de 
közben nem mérsékelte a 
konzervatív előnyt és nem 
tudott pluszpontokat szerezni 
a Grit ellenzék sem.  
Québec tartományban a 
legérzékelhetőbb a Tory 
előretörés, ahol a lakosság 
33% támogatja Harper pártját, 
38% a Bloc Québécois-t és 
csupán 14% a Liberális Pártot.  
M i n t  i s m e r t :  A  B l o c 
Québécoisval  szemben, 
hagyományosan a Liberálisok 
a l k o t t á k  a  f ö d e r á l i s 
alternatívát. Ontarioban, 
K a n a d a  l e g n é p e s e b b 
tartományában (amely liberális 
bástyaként  szolgál t )  a 
konzervatívok első helyen 
állnak 42 százalékkal, míg a 
liberálisok a lakosság 38 
s z á z a l é k á t  t u d h a t j á k 
magukénak. Az NDP is 
visszaesett: most 11%-on áll. 
Brit Columbiában pedig 
t e t e m e s e n  v e z e t  a 
kormánypárt: a lakosság 48 
százaléka szavazna a 
Torykra, 26% az NDP-re és 
20% a liberálisokra.  
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Van egy híre a Kanadai Magyar Hírlap számára? 
Örömmel várom a Kanadai Magyar Hírlap olvasóinak híreit, tájékoztatóit és beszámolóit a kanadai 
magyar közösségekben történtő eseményekről és rendezvényekről. A non-profit, közösségi 
szervezetek felhívásai leközlésre kerülnek az elektrónikus kéthetilapban. 
Irjon az alábbi címre:  editor@kanadaimagyar.com 
(A Szerkesztő) 

2006 Poznan   -   III. Nemzetközi George Telemann Hegedûverseny 
Varga Magdolna 
 

Claudia Zorbas a nyertese a  Poznanban 
(Lengyelország) megrendezett harmadik Nemzetközi 
George Telemann Hegedûversenynek Magyarországról.  
A versenyen 51 versenyzõ vett részt, amely két 
fordulóból allt. A 9 zsûri Claudia játékát kedvelte meg, 
ami teljes összhatást biztositott az elsõ hely 
elnyeréséhez.  
 
Claudia Zorbas az egyik legdinamikusabb és 
legenergikusabb fiatal hegedûs, aki életpályájának 
tekinti a hegedülést, Ausztráliában született 1991-ben. 
Egy eredményes magyarországi látogatása alkalmából 
felvételizett a budapesti Zeneakadémia hegedû tanszék 
elõkészítõ tagozatára 2003-ban.  A sikeres felvételi után 
2003-ban elsõ helyezést ért el a Balassagyarmaton 
megrendezett Zathureczky Országos Hegedûversenyen 
és azóta Claudia különleges stílusa kiválóan 
demonstrálja a virtuóz mûvek színes és részletes 
játékát, amelyekben gazdag eleganciát és kecsességet 
is közvetít. 2004. januárban az athéni televízió 
közvetítette koncertjét, továbbá Szeptemberben egy 
önálló másfél órás koncertet adott Perth-ben 
(Ausztrália), valamint a Sydney SBS Szimfonikus 
Zenekarral szólistaként fellépett  

Sydney-ben, többek között a Bruch: g-moll hegedûverseny is mûsoron volt.  
2005-ben a váci filharmonikusokkal Mendelssohn hegedûversenyt játszotta. 
Olaszországi Alfredo e Vanda Marcosig Nemzetközi hegedûversenyen  
2005.-ben második helyezést ért el Claudia.  2005 októberében az ABC Rádió élõben 
közvetítette mûsorát Ausztráliában, s többek között a  Sarasate, Wienawsky, Bach, Bartók 
mûvek hangzottak el. 2006 juniusában Ausztráliában 2 önálló koncerten lép fel Lugosi Anna 
zongoramûvésszel, majd Sydney-ben az SBS Szimfónikus Zenekarral szólistaként júliusban. 
Claudia ambíciója közé tartozik a világ legjobb zenekarával szólistaként fellépni, továbbá 
Stradivári hegedûn játszani. 
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Magyarok Nagyasszonya Egyházközség—Montreál 
90, rue Guizot Ouest, Montreál, Qc. H2P 1L4, Tel.: 514-387-9503, e-mail: magyarplebania@videotron.ca 
 
Kedves magyar keresztény testvéreim!             Montreal, 2006 május 20 
 
 Különös öröm számomra, hogy körlevelemben beszámolhatok a közelmúltban történt jeles 
eseményről: a magyar bíboros prímás, esztergomi érsek, dr.Erdő Péter látogatásáról és kiséretében Androvich Tamás 
fiatal paptestvérünk bemutatásáról.  
 A háromnapos program zsúfolt volt: pénteken ebéd keretében barátságos találkozás a helyi magyar református 
lelkészekkel, délután a montreali püspökségen tárgyalás a plébánia papi szolgá-latának további távlatairól, este pedig 
elsőpénteki szentmise és utána találkozás az Egyházközség  
és az Egyesületek vezetőivel és több más érdeklődővel, ahol a magyar katolikus egyház helyzetéről kaptunk 
tájékoztatást. Szombaton városnézés és előkészület a vasárnapi ünnepélyre. Vasárnap hí-veink nagy számban vettek 
részt a szentmisén, cserkészeink sorfalat álltak a bevonulásra, az elsőál-dozásra és bérmálásra készülő gyermekek is 
felvonultak. A főpapi szentmise ünnepélyessége, a szent-beszéd üzenete és énekkarunk szép éneke mély élményt 
jelentett számunkra. A szentmise után ven-dégeink résztvettek a műsoros ebéden is, és nagy  érdeklődéssel 
ismerkedtek plébániánk és egyesüle-teink életével. Örömmel fedezték fel a pezsgő életet, a sok önkéntes munkát, 
híveink hűségét és nagy-lelkűségét. Vasárnap este még meglátogatták a Magyar Otthont, sőt a közeli kórházban több 
elfekvő betegünket is. Bíborosunk látogatása sok személyes kapcsolatra is nyújtott alkalmat. Az ő barátságos mosolya, 
figyelmes érdeklődése és dokumentált tájékoztatásai megnyerték híveink szívét. 
 A találkozásnak a jelentősége különösen abban áll, hogy testvéri kapcsolatot teremtett Egyház-községünk és a 
Magyar Püspöki Kar elnöke között. Ez annál is fontosabb, mert Miklósházy Attila püs-pökünk tevékenységét a Magyar 
Püspöki Kar veszi át.  Ennek gondviselésszerű aktuális eredménye-ként bíboros ésekünk bemutatta Androvich Tamást, 
aki plébániánk lelkipásztori szolgálatába fog állni, mihelyt befejezi tanulmányait. Az ő számára is értékes volt ez a 
kapcsolat-felvétel és ismerkedés Egy-házközségünkkel. A találkozás alatt ő szerényen háttérben maradt, de 
meggyőződésem, hogy máris szívébe zárta keresztény közösségünket, készen arra, hogy fiatalos energiával és papi 
szolgálat-kész-ségével fog jönni hozzánk, reméljük hamarosan. 
 A magam részéről megköszönöm híveinknek a tiszteletteljes közeledést és fogadást vendégeink iránt és 
tolmácsolom közösségünk köszönetét az Anyáknapi ünnepély szervezőinek és önkéntes mun-kásainak. 
 Jelezzük híveinknek, hogy a nyári hónapokon ( június, július és augusztus) vasárnapokon a szentmisét 10 
óra 30-kor kezdjük.( június 4-én, pünkösdvásárnapján már a nyári miserend lesz, és szeptember 3-tól fogva ismét az 
évközi miserend, 11 órakor). 
 Június 18-án lesz Úrnapja. Körmenettel fogjuk ünnepelni az Oltáriszentséget. 
 A Gondnokok Tanácsa tanulmányozza a szükséges épület-javításokat, amiket a nyár folyamán tervez 
kivitelezni, kérve híveink nagylelkű közreműködését. 
 A nyáron, még ez alkalommal, plébániánk ismét befogad két diákot, a miskolci jezsuita kollé-guimból, akik 
résztvesznek a Vanier College Super Camp programján. Híveink adománya segíthet bennünket a költségek 
fedezésében. 
 Erdő Péter bíboros prímásunk felhívásával fejezem be körlevelemet: az 1956-os forradalom 50. évfordulóján 
emlékezzünk Mindszenty József bíboros prímásunk szavaira: „ha van egymillió magyar imádkozó, nem félek a jövőtől.” 
A montreali magyarság októberben fogja ünnepelni e történelmi ese-ményt, amiben vegyünk részt, különösen a 
hazánkért való imádsággal! 
 
 Szerető üdvözlettel, 
             Deák Ferenc S.J. 
 
KÖZELI PROGRAMOK: 
 
Június 3:       a Gyöngyösbokréta Tánccsoport rendezvénye  
Június 24:       Keresztelő Szt.János ünnepe, Quebec nemzeti ünnepe. Ünnepi szentmise    
      a St.Jean Baptise templomban, rue Rachel, 10 órakor  
Júnuis 25:       Péter-Pál-piknik Rawdonban (lásd a mellékleten) 
Júluis 1:       Kanada-nap (felvonulás a Magyar Bizottság szervezésében) 
Augusztus 20:  Szent István-piknik Rawdonban (lásd a mellékleten)  
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A MONTREÁLI MAGYAR BIZOTTSÁG 
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége – montreáli csoportja megbízásából 

tisztelettel meghívja 
A Montreáli Magyar Bizottság tagegyesületeit és a 

montreáli magyar közösséget 
 

vasárnap, 2006. május 28-án d.u. 12:30 órai kezdettel 
 

a magyar hősi emlékmű megkoszorúzására. 
Megemlékezést: v. Detre Gyula mondja 

 
90 rue Guizot Ouest, Montréal, QC. 

 
Kérem, Montreál magyarságát minél nagyobb létszámban vegyünk részt e nemes és felemelő 

eseményen. 
Tisztelettel , Herédi István, elnök. 

Új magyar pap érkezik Montreálba 
 A hosszú várakozás után, 

végre egy fiatal pap érkezik a 
m o n t r e á l i  M a g y a r o k 
Nagyasszonya Egyházségbe. 
Információink szerint a 
közeljövőben a 31 éves 
Androvich Tamás fogja 
átvenni a 80 éves Deák 
Ferenc plébánostól  az 
egyházközség vezetését. Mint 
ismert: Deák atya 1975 óta 
végez lelkipásztori szolgálatot 
a plébánián és az utóbbi 
években ezt a munkát papi 
segitség nélkül folytatta.  
Androvich Tamás 1974-ben 
született Winnipegben. Szülei 
1 9 6 9 - b a n  e m i g r á l t a k  

Kanadába Csehszlovákiából. 
A fiatal Androvich Tamás a 
M a n i t o b a i  E g y e t e m 
pszichológiai karán tanult. 
Amikor eldöntötte, hogy 
katolikus pap szeretne lenni, 
jelentkezett Miklósházy Attila 
püspöknél és  az Esztergomi 
Szemináriumban folytatta 
tanu lmányai t .  2003-ban 
s z e n t e l t é k  p a p p á 
Winn ipegben .  Je len leg 
Magyarországon él, de amint 
b e f e j e z i  t a n u l m á n y a i t 
Montreálba költözik és a 
tervek szerint csatlakozik a 
magyar plébániához.  

 

Androvich Tamás 
(Kép: „Mi Újság” Online kiadás) 
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Hungarian Studies Association of Canada 
HSAC TWENTY-SECOND ANNUAL CONFERENCE 

at the Congress of the Social Sciences and Humanities 
May 27  - 28,  2006 

York University (Toronto)   
Health, Nursing and Environmental Studies (HNE) Building 036 

(Chairpersons will be announced.) 
May 27 (Saturday): 
A.M.   9.00 - 9.15: Opening Remarks by the President.   
9.15  A.M.-4.30P.M.: The Hungarian Refugees of 1956 in Canada.  
9.15 - 9.55: Nandor F. Dreisziger (Royal Military College of Canada): “Reactions to the 1956  
Refugees in Canada.”   
  9.55 -10.35: Andor Tari (University of Guelph): “A Psychological Profile of the 1956 Refugees in 
Canada.” 
  
 10.35 -10.50: 
 *   *   * COFFEE BREAK*   *   * 
  
 10.50-11.30: Eva Tomory (University of Pécs): “Entrepreneurship: The Contribution of the 1956 
Hungarian Refugees to Business in Ontario.” 
 11.30-12.10: Christopher Adam (University of Ottawa): „Canada’s Churches and the Reception 
and Integration of Hungarian Refugees, 1956-1957.” 
  
P.M. 
 12.15 -1.30: 
 L U N C H   B R E A K.  
  
P.M. 
 1.30 - 2.10:  Zita McRobbie-Utasi (Simon Fraser University): “The Language of the Children of 
1956: A Study of Pronunciation Characteristics.”  
  2.10 - 2.50: Márta Mihály (London): “Invited Immigrants: The Sopron Saga.” 
  
 2.50 - 3.10:  
 *   *   * COFFEE BREAK*   *   * 
  3.10 - 3.50  Judith Galántha Hermann (Montreal): “The Hungarian Voice of Radio Canada 
International, 1956-1991.”  
  3.50 - 4.30  Judy Young (Ottawa): “The 1956 Refugees and their Role  in the Development of 
Pluralism Policies and Programs in Canada.” 
  
Social Program: Társasági esemény:  
5 - 7: President’s Reception 
(only for registered participants) 5 - 7:  
Rektori fogadás 
(csak beiratkozott résztvevőknek)  
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May 28 (Sunday): 
 
A.M. 
   9.15 -3.30: 
 Ramifications of the 1956 Revolution 
    9.15 -   9.55: Pilisi Pál (Université de Chicoutemi): “Adalékok a forradalom előzményeihez.” 
    9.55 - 10.35: Bisztray György (University of Toronto): “Forradalom és menekülés a kanadai 
magyar emlékiratok tükrében.” 
  
 10.35 - 10.50 
 *   *   * COFFEE BREAK*   *   * 
  
 10.50 - 11.30: Simándi Élő Ágnes (Toronto): “’Szeplőtelen áldozat’: 1956 jelentősége  Tűz Tamás  
költészetében.” 
  11.30 - 12.10: János Kenyeres (Loránt Eötvös University): “The Hungarian Revolution As 
Reflected in World Literature.” 
  
P.M.  
 12.10 - 1.30:  
 L U N C H   B R E A K (Working lunch for the Executive.) 
  
 1.30-2.10 Hargitai Mária  (Magyar Orvosi Kamara/Hungarian Medical Chamber) “1956 és a magyar 
egészségügy.” 
  2.10 - 2.50 Jason Kovacs (University of Waterloo): “Sanctifying Ethnic Memory: The Kaposvár 
Pilgrimage and Hungarian Identity in Esterházy, Saskatchewan.” 
  2.50 - 3.30 Enikő Pittner (University of Toronto): “The Honourable George W. Vari, Hungarian 
Refugee of 1956. (A film presentation.) 
  
  3.30 - 3.45: 
 *   *   * COFFEE BREAK*   *   * 
  
 3.45 - 5.15: HSAC General Meeting.  
  Interested non-members are welcome, but only members who have paid their membership fee for 
2006 are eligible to vote. 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Social Program: Társasági esemény:  
7 p.m.: 
 Informal dinner at a local restaurant. 7 után:  Baráti vacsora egy helyi vendéglőben   
 
Conference Committee:  Andor Tari (chairman), George Bisztray, Judy Young. 

Twenty-Second Annual Conference 
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Report of the Ad Hoc committee 2006. 
  
 At the 2005 AGM of HSAC it was agreed to strike an ad hoc committee to be chaired by Judy 
Young in order to liaise with the University of Ottawa in the organization of their planned October 
2006 conference on 1956. Judy was to find two or three other members for this committee.  
 
In June-July 2005 Judy asked Christopher Adam and Agota Schwartz to be members of the ad hoc 
committee since it made sense to have all members in one location for ease of communication. In 
addition, both are attached to the University of Ottawa where the conference is to take place. They 
agreed to serve. Also in the summer Judy met with Tibor Egervari to start discussions about theme 
and structure of the conference. She also suggested that Christopher Adam be invited to be a 
member of the University’s conference organizing committee. This committee was established in the 
fall once the University had determined that the conference should take place under the aegis of the 
Institute for Canadian Studies, headed by Professor Pierre Anctil. Thus the conference organizing 
committee was set up to include  Tibor Egervari, Pierre Anctil, Christopher Adam, Leslie Laczko, and 
Judy Young to represent HSAC. 
 
The committee met a couple of times in the fall to develop the conference themes and prepare an 
appropriate call for papers to go out to as widely as possible so that international scholars could be 
reached. Two main themes were decided upon: half the conference would be devoted to papers 
about the 1956 revolution, its international ramifications and its aftermath; and the other half to the 
refugee movement and the contributions of the refugees to Canada. Each theme was to be divided 
into two sections. The call for papers based on this was sent in early December to HSAC for 
inclusion in its winter newsletter for the information of members. At the same time the committee 
looked around for introductory speakers for the four main conference sections; Judy suggested to 
the organizing committee that Nandor Dreisziger be invitedto introduce the history of the 1956 
refugee movement within the framework of Hungarian immigration to Canada. Nandor was asked 
and he agreed. Two Hungarian specialists were invited to introduce the two sections on the 
historical perspective on the Revolution, and  historian Harold Troper to provide the background to 
Canadian immigration and refugee policy in the 1950’s. Judy informed the Secretary of HSAC of 
these decisions at the same time as she submitted the call for papers. It was decided to include only 
the call in the HSAC newsletter at that time and to present a more complete report (ie. this one) in 
the spring newsletter. 
 
Judy informed Agota from time to time about developments and Christopher of course was part of 
the organizing committee so he was part of recommendations and decisions taken. Also consulted 
were several members of the HSAC on an ongoing but informal basis, especially those who 
expressed an interest in participating in the Ottawa U conference. This included Nandor, as well as 
Oliver Botar, George Bisztray, Emese Ivan and others who wrote to enquire. Judy also e-mailed as 
many members as possible (and some of our usual Hungarian “friends” and members)  to remind 
them of the Feb 20th deadline for receiving proposals and to seek their input.  

Hungarian Studies Association of Canada 
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Twenty-Second Annual Conference 
Meanwhile the organizing committee met in January to develop the grant application to SSHRC, 
seek support from within the University, discuss logistics, coordinate with other events taking place 
in the National Capital in October, and invite a keynote speaker to open the conference. After a 
couple of potential keynote speakers approached were unable to accept the invitation (Timothy 
Garton Ash and Tony Judt), British historian Mark Pittaway accepted. He is a specialist in modern 
Hungarian history and will give an address to situate the Revolution in its historical perspective. In 
early March the organizing committee met again to review the proposals received. Of HSAC 
members Emese Ivan, Eniko Pittner and Christopher Adam submitted proposals (in addition to 
Nandor’s introductory paper). Maria Palasik also submitted an abstract. At this meeting Judy 
suggested, following up a proposal from Steven Totossy, that there be a session on the artistic 
contributions of Hungarians to Canada and she consulted with Oliver and George seeking their 
participation in such a session. This session, to be entitled “The 1956 Hungarian Revolution and its 
Cultural Expressions in Canada” will deal with the contributions of Hungarians in the field of literature 
(George Bisztray), film (Steven Totossy), visual art (Oliver Botar), and music (Janos Csaba). The 
application to SSHRC is being finalized in April and the program will be finalized in the early part of 
the summer. By the time of the HSAC conference in May there should be a draft program with all 
speakers selected. Six papers will be given by HSAC members at the conference (out of a total of 
some 20 this is not a bad ratio). Of course, HSAC members would be most welcome to attend the 
conference in person as it is hoped that there would be enough time for audience participation in all 
sessions. Furthermore, there will be many other events taking place in Ottawa in October, including 
some major concerts, a photo exhibition at the National Arts Centre, a series of film screenings and 
other events. For some of these, members may wish to look at the website 
www.canadahungary.org.  
 

The HUNGARIAN STUDIES ASSOCIATION OF CANADA is a 
scholarly organization devoted to the study of Hungarian culture and 
history at an academic level. It sponsors annual conferences; 
supports publications of high quality research; and issues a 
newsletter on a regular basis. While the "home-base" of the 
Association is in Canada, its scope with regard to Hungarian 
Studies is international, and its approach is interdisciplinary. 
The Association publishes a refereed journal: Hungarian Studies 
Review; and two series: „Lectures and Papers in Hungarian 
Studies” and „Diversions.” Only works of our members are printed in 
these series. For sample copies and information on the editorial 
expectations contact the secretaries at the addresses below. 
The Association’s newsletter, News in Hungarian Studies, appears 
3-4 times annually, informing members of current matters, on-going 
research, and various opportunities.  Membership is open to anyone 
who wishes to support the objectives of the Association. At this 

time, the annual membership fee is C$35 and C$25 for retired members and students. Membership 
includes a subscription to the Hungarian Studies Review. 
Contact: 
George Bisztray: george.bisztray@utoronto.ca  OR Eva Tomory: eva.tomory@zing-net.ca 

Association President Andor 
Tari with Margit Lovrics, 
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M E G H Í V Ó 
 

A HUNGÁRIA  TÁRSADALMI EGYESÜLET  ÉS A  BETHLEN GÁBOR 
IRODALMI ÉS BARÁTI  KÖR 

 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ŐNT ÉS BARÁTAIT 

 
 

ERDÉLYI ELŐADÓ  MŰVÉSZEK 
VIDÁM KABARÉ BEMUTATÓJÁRA 

 
 vasárnap, 2006. május 28-án, este 7 órai kezdettel 

 
. 

A Hungária T.E. klubtermében: 3483 boul. St. Laurent, Montréal, QC. 
 

fellépnek: 
 
 

Péterfy Lajos és Annamária, erdélyi színészházaspár 
valamint 

Fall Ilona, temesvári nemzetközileg ismert operetténekesnő. 
 

Belépőjegy személyenként $10.- 
 

Akik erre igényt tartanak, előzetes megrendelésre, 6 órakor,  a műsor előtt 
megvacsorázhatnak*.  A vacsora ára személyenként $15.-.  

 
Joó Klára: (514) 489-1202    Hungária T.E.: (514) 288-7966 

 
 

*Étrend: Húsleves, bécsi szelet, zöldség, burgonya, savanyú uborka, torta és kávé. 


