konzervatív álláspontot képviselõ Mr.
Harper ellen fordult. Mr. Harper
személyes okok miatt ellenzi az
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Azonosnemû házasság és a
nemzeti egység dominálta az
angol és francia vitákat
December 15-én rendezték meg az
elsõ francia nyelvû televíziós
pártvezéri vitát Vancouverben. Egy
nappal késõbb került sor az angol
vitára, ugyancsak Vancouverben. A
négy parlamenti párt vezetõje vett
részt a televízión közvetített angol és
francia vitán és a francia verzión a
szeparatista Bloc Québécois
pártvezére, Gilles Duceppe,
szerepelt a legjobban. Ez várható
volt, hiszen a négy vezetõ közül Mr.
Duceppe az egyedüli akinek a
francia az anyanyelve. Paul Martin,
liberális miniszterelnök is
meglehetõsen könnyedén fejtette ki
gondolatait franciául és Jack Layton,
a baloldali Új Demokrata Párt (NDP)
vezetõje a vita második felében
látható magabiztosságot tanusított
Kanada második hivatalos nyelvén.
Stephen Harper konzervatív
vezérnek voltak leginkább
nehézségei a franciával, amelyet
erõs angol kiejtéssel beszélt.
Legalább kétszer pedig jelezte a
moderátornak, hogy nem érti a
franciául feltett kérdést.
Az angol vitán a három nemzeti
miniszterelnök-jelölt sokkal
részletesebben tudta kifejteni
politikájukat. Az elsõ kérdés az
azonosnemû házasságot érintette és
ebben a témakörben Mr. Martin, Mr.
Layton, valamint Mr. Duceppe a
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azonosnemûek házasságát és
megigérte, hogy amennyiben pártja
hatalomra kerül, parlamenti
szavazáson döntenének a házasság
hagyományos értelmezésének
visszaállításáról. Martin
miniszterelnök hevesen bírálta a
konzervatív vezért. „Ha Ön nem
tudja megvédeni a jogok és
szabadságok chartáját, akkor fel kell
tenni a kérdést: minek kiván
miniszterelnök lenni?”—mondta
Martin miniszterelnök Mr. Harpernek
az egynemû házasság kapcsán. De
Mr. Harper rámutatott arra a tényre,
hogy több tucat liberális képviselõ is
ellenzi az egynemû házasságot
vallási, vagy egyéb okok miatt.
A vita másik, központi témája a
kanadai patriotizmus és a
nemzetiegységet veszélyeztetõ
québeci szeparatizmus volt. Mr.
Martin intézett néhány csípõs szót a
szeparatista vezetõhöz. „Ön nem
fogja elvenni tõlem az én
országomat valamilyen trükkös,
megtévesztõ kérdés által. Ez az én
országom. Gyermekeim Québec-ben
nevelkedtek és Ön nem folyamodhat
valamilyen hátsó megoldáshoz, hogy
elvegye az én országomat, vagy
hogy québeci családokat osszon
meg e kérdésen--”tiltakozott a
liberális miniszterelnök a québeci
leszakadást igérõ Mr. Duceppe-nek.
Mr. Duceppe elmondta, hogy nagyon
tiszteli Kanadát, de szerinte Québec
mégis le fog vállni. „Québec nem
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A második angol és francia vitákra
január közepén kerül sor, néhány
nappal a január 23. választás elõtt.

felsõbbrendû, vagy alsóbbrendû,
csak egyszerûen más”—nyilatkozott
angolul Mr. Duceppe. Mr. Harper
figyelmeztette Mr. Martin-t, hogy
éppen a liberális kormány korrupciós
ügyei Québecben növelték a
szeparatizmus veszélyét.

A konzervatívok szerint erõsíteni
kell Kanada szuverenitását

A szeparatizmus mellett szintén
megvitatásra került a manapság
rendkivül mértékre leromlott kanadaiamerikai viszony. Mr. Harper szerint
a probléma a liberális kormány és a
miniszterelnök nyilt Amerikaellenessége. „A miniszterelnök egy
hamis és vakmerõ szópárbajba
keveredett ami nem segíti a
gazdaságot, sem pedig a kanadai
érdekeket.” Mint ismeretes, éppen
néhány nappal a vita elõtt, az
amerikai nagykövet figyelmeztette
Mr. Martin miniszterelnököt, hogy a
választási kampány Amerikaellenessége károkat okozhat a két
ország közti viszonyban. Mr. Layton
pedig álszentnek nevezte azt, hogy
Mr. Martin bírálta az Egyesült
Államokat a környezet és Kyoto
körüli álláspontjuk miatt, amikor
Kanadában 24 százalékkal nõttek az
üzemanyag kibocsátások.
Mr. Martin szerint a liberális kormány
a haladás és a nemzetiegység utján
kivánja vinni az országot. Többször
rámutatott arra a tényre, hogy a G8as országok közül a kanadai
gazdaság a legegészségesebb, évek
óta nincsen deficit és minden évben
többletek vannak. Ezen kivül szerinte
a kanadai társadalom model és a
békés, befogadó multikulturalizmus
sokkal sikeresebb mint az Európai
Unió (és különösen Franciaország)
próbálkozásai e területen.

2005 december 15-én, az Ontario
tartománybeli Trenton bázison
jelentette ki Stephen Harper,
konzervatív miniszterelnök-jelölt,
hogy amennyiben az õ pártja kerül
hatalomra, jelentõsen többet költene
a kanadai hadseregre és ezzel
erõsítené Kanada függetlenségét. A
„Kanada elsõnek” (Canada First)
nevet viselõ konzervatív
nemzetvédelmi stratégia értelmében
számos új hadirepülõt vásárolna a
kormány, egy új 650 fõs légi
zászlóaljt hozna létre és fokozatosan
kicserélné az öregedõ, jelenleg
haszálatban lévõ C-130-as Hercules
repülõket. Ezen kivül Mr. Harper
kijelentette, hogy pártja
megduplázná a DART nevû
katasztrófa segélybrigád kapacítását.
„Annak érdekében, hogy valóban
függetlenek lehessünk, be kell tudni
vetni haderõinket bárhol és bármikor
amikor ez szükséges”—mondta a
konzervatív vezér. Mr. Harper szerint
egy nagy szégyen, hogy Kanada
orosz Antonov gépeket kellett, hogy
béreljen és, hogy a kanadai katonák
amerikai repülõkön stoppolva
utaznak tengerentúlra. A konzervatív
terv 1,8 milliárd dollárral növelné a
hadsereg évi büzséjét és egy újabb
15 ezer fõvel növelné a kanadai
hadsereg létszámát. Mr. Harper
szerint a liberálisok elhanyagolták a
hadsereget 12 éves kormányzásuk
alatt.
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Paul Martin betiltaná a
pisztolyokat

Riporterek kérdéseire válaszolva, a
konzervatív vezér hangúlyozta, hogy
amennyiben kormányfõ lesz, nem
küldene kanadai katonákat Irakba.
Ismeretes, hogy 2003-ban Mr.
Harper támogatta Kanada
résztvételét Irakban, de Jean
Chrétien, az akkori liberális
miniszterelnök határozottan ellenezte
a háborút és megtagadta az ország
részvételét.

Toronto egyik legveszélyesebb
negyedében—Jane-Finch-ben—
jelentette ki Paul Martin
miniszterelnök, hogy amennyiben
liberális pártját újra megbizzák a
kormányzással, azonnal betiltaná a
puskákat Kanada szerte. Az utóbbi
hónapokban jelentõs mértékben
növekedett a Torontóban elkövetett
gyilkosságok száma és a különbözõ
bûnszervezetek veszélyesebbé
tették Kanada legnagyobb városának
egyes negyedeit. Idén több mint 5O
ember halt meg Torontóban
fegyverek miatt. A 325 millió
dolláros, fegyver-ellenes program
értelmében, a kormány elkobozná a
törvényesen megszerzett és
regisztrált puskákat és kárpótlást
ajánlana azoknak, akiktõl elvették
lõszerüket. Egyedül a rendõrség
tarthatná meg fegyvereiket.
„Elfogadhatatlannak tartjuk azt a
veszélyt, amelyet ezek a fegyverek
jelentenek kanadaiak számára-”Mondta Mr. Martin.

Négy ponttal vezet a Liberális Párt

A CTV Kanadai Televíziónak
készített pártpreferenciás felmérés
alapján kiderül, hogy még mindig
vezet Paul Martin liberális pártja. A
liberálisok 34 ponton állnak, míg a
konzervatívok a múlt heti méréshez
képest 1 százalékkal emelkedtek és
így 30 százalékkal rendelkeznek. A
baloldali Új Demokrata Párt (NDP)
17 százalékra emelkedett és a
szeparatista Bloc Québécois-nak
országosan 14 százaléka van. A
parlamenten kivüli Zöld Pártra
továbbra is 5 százalék szavazna.
1500 választópolgár válaszára
alapozták a közvélemény-kutatást.

Stephen Harper, a konzervativ párt
miniszterelnök-jelöltje negativan
nyilatkozott a liberális tervvel
kapcsolatban. Szerinte az a
probléma, hogy a liberális kormány
nem változtatta meg a jelenleg
hatályban lévõ, túlságosan gyenge
törvényeket. A konzervativok azt
szorgalmazzák, hogy akik
bûntetteket követnek el, hosszabb
börtön büntetéseket kapjanak. A
jobboldal nem támogatja a fegyverek
betiltását és kötelezõ
beszolgáltatását.
A National Post cimû napilapban
közölt adat szerint, 2003 december
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emlékeiket. A The National Post
cimû napilap december 9-ei
számában közzétett cikk a vezetõ
politikusokat személyesebb
szemszögbõl mutatja be az
olvasóknak. Megtudhatjuk azt, hogy
Paul Martin liberális miniszterelnök
kedvenc karácsonyi emléke az,
amikor sok évvel ezelõtt elõször vitte
ki 3 fiát a háza mögötti erdõbe, hogy
kivágjanak egy Karácsonyfát az
ünnepekre. A fa túlnagy volt és
amikor bevitték a házba, leverték a
fele lámpát, aztán annyira lenyirták a
fát, hogy a végén szögletes alakú lett
a fenyõ.

óta több mint 200-an haltak meg
lõfegyverrel elkövetett bûntettek
miatt Kanadában.

Harper szerint elnézést kell kérni
az egykori kínai-ellenes törvények
miatt
Meváltoztatva eredeti álláspontját,
Stephen Harper konzervativ vezetõ
szerint eljött annak az ideje, hogy a
kanadai parlament elnézést kérjen
az egykori kinai-ellenes emigrációs
törvények miatt, amelynek
értelmében 1885 és 1947 között,
vagy betiltották a kinai bevándorlást,
vagy csak jelentõs készpénzes
illeték befizetés ellenében
engedélyezték a kinaiak
bevándorlását Kanadába. „A
konzervatív párt rég elismerte a kinai
fej-adó történelmi jogtalanságát. Itt
az idö, hogy a parlament és a
kanadai kormány végre ismerje el
ezt a égbekiáltó igazságtalanságot
és kérjen elnézést az egykori
intézkedések miatt—„ nyilatkozott
Mr. Harper.
A liberális kormány egy 2.5 millió
dolláros tervet
alkotott annak érdekében, hogy
kárpótlást nyújthasson az érintett
családoknak.

Stephen Harper leginkább a
Karácsony elõtti várakozást és
izgalmat szerette gyermekként,
valamint azt, amikor ugyanazt a
karácsonyi filmet 12-szer nézhette
meg.
Jack Layton, a baloldai Új
Demokrata Párt vezetõ pedig
örömmel emlékszik vissza azokra a
napokra, amikor gyermekként
édesapjával a Messiás kórust
énekelte Karácsonykor.

Tiltakozik a montreáli magyarság a
fõkonzulátus bezárása ellen.
Felháborodással és tiltakozással
fogadta a montreáli magyar közösség
a montreáli magyar fõkonzulátus
bezárásának hírét. A magyar kormány
már október 25-én kezdte el a
városban müködõ magyar
külképviselet felszámolásához
szükséges egyeztetéseket. De Herédi
István, a Montreáli Magyar Bizottság
elnöke november 9-én arról adott
tájékoztatást, hogy a bizottság,

A parlamenti pártvezérek kedvenc
karácsonyi emlékei
Az közelgõ karácsonyi ünnepek miatt
elvárható, hogy a kampányoló
politikusok nyilatkoznak arról, hogy
miként töltik az ünnepeket és
elmesélik kedvenc karácsonyi
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tagszervezetei útján, aláirásgyüjtésbe
kezd és az aláirásokat mellékelõ,
tiltakozó levelet kiván eljuttatni a
magyar kormánynak a fõkonzulátus
bezárása miatt. A Montreáli Magyar
Bizottság 2005. november 28-i
győlésén napirenden volt a téma.

van Kanadával. Talán a legfontosabb
az, hogy nagy magyar közösség él
Kanadában, amelynek nagyon fontos,
hogy tudják: az óhaza és az újhaza
közötti kapcsolatok jók, s nem vesznek
a távoli ködbe."
Mint ismert, a magyar államháztartási
hiány magas aránya kényszeritette
arra a külügyminisztériumot, hogy
leépítéseket hajtson végre a
külképviseleti struktúrában.

Herédi úr hevesen birálta a magyar
kormány döntését e-mailen keresztül
közzétett levelében. „A már elterjedt
hír alapján tájékoztatom a montreáli
illetve a québeci magyar
közvéleményt, hogy a magyar
kormány döntése alapján, többékevésbé azonnali hatályal bezárják a
montreáli Fõkonzulátust. A Montreáli
Magyar Bizottság véleménye, hogy
ezzel nemcsak a helyi magyarságot
értékelték le, de az utóbbi, hosszú
éveken keresztûl, aktívan és
eredményesen dolgozó fõkonzulok, a
québeci kormány és társadalom
irányában kiépített magyar
kapcsolatokat rombolták le!"
Valamennyi montreáli magyar
egyesület részt vesz az
aláirásgyüjtésben.

2005. december 6-án Tomaj Dénes,
a Magyar Köztársaság kanadai
nagykövete levelet intézett a Magyar
Bizottság elnökéhez. A nagykövet úr
kérte, hogy a Bizottság elnöke
ismertesse a levél tartalmát a
tagegyesületek vezetıivel. Tomaj úr
a következıket írta:
„A fıkonzulátus bezárásának híre
által keltett rossz érzéseket teljes
mértékben megértem, és nagyon sok
okból magam is jobban örültem
volna annak, ha a magyar kormány
nem kényszerül erre a lépésre. A
jelenlegi helyzetben azonban én nem
abban látom a megoldást, hogy
rövidlátást,
elhamarkodott
döntéshozatalt, kapkodást, felelıtlen
kiadásokat és erkölcsi kár okozását
vetnek a kormány szemére, anélkül,
hogy a döntés minden motivációját
részleteiben ismernék. Biztosíthatom
Önt, hogy a döntést nagyon
hosszadalmas
és
körültekintı
elemzés
elızte
meg
és
a
Magyarországot érı anyagi és
morális károk minimalizálása az
egyik komoly szempont volt e
fájdalmas döntés meghozatalakor.
Szeretném azt is megjegyezni, hogy
a magyar döntést a kanadai
Külügyminisztériumban sajnálattal,
de megértéssel vették tudomásul,

Néhány nappal a konzulátus
bezárásának híre elött Bársony
András, a külügyminisztérium
államtitkára Montreálba utazott és a
Magyar Krónika cimû közösségi
kéthetilapnak a következõképpen
nyilatkozott Mailáth Mária fõszerkesztõ
Kanada és Magyarország kapcsolatait
elemzõ kérdésére:
"Kanada nagyon fontos partner
Magyarország számára nemcsak
azért, mert mindkét ország a NATO
tagja, hanem azért is, mert úgy
érezzük, Kanada büszkén ápolja
európai gyökereit. Több alkalommal
meggyõzõdhettünk, milyen fontos
Kanada számára a kapcsolat az öreg
kontinenssel, s annak államaival.
Magyarországnak sok közös dolga
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megjegyezve, hogy a - megjegyzem
jóval
kedvezıbb
költségvetési
helyzetben lévı - kanadai kormány is
várhatóan hasonló lépésekre készül
rövidesen.
Biztosítani
szeretném
Önt,
a
Bizottság tagjait és a québeci
magyarságot, hogy a magyar
kormány
és
nagykövetségünk
tudatában van Québec tartomány
sajátosságainak, helyének mind
kanadai,
mind
észak-amerikai
összefüggésben.
Az
ismeretek
hiányának
feltételezése
éppen
azokra az Ön által említett és általam
is
nagyon
tisztelt
fıkonzulok,
konzulok munkájára vet rossz fényt,
akiket Ön is említett levelében.

A HUREL –
Montreáli Magyar Fiatalok Köre
szeretettel várja a Cserkészvezetıket,
a Montreáli Magyar Iskola tanítóit és a
Bokréta tánccsoport tagjait egy
hangulatos karácsonyi összejövetelre
az Ifjúsági Otthonba
2005 december 21-én, 18 órától.
"Főzzük szorosabbra a szálakat!"
Kérünk mindenkit, hogy egy
hidegtállal, vagy édességgel járuljon
hozzá az este hangulatához.

Szeretném
biztosítani,
hogy
nagykövetségünk megkülönböztetett
figyelmet fordít majd a Québec
tartománnyal való kapcsolattartásra
annak érdekében, hogy a magyarquébeci együttmőködés értékei a
lehetı legcsekélyebb mértékben
sérüljenek,
sıt
inkább
továbbfejlıdjenek. Ebben feltétlenül
számítunk az Önök helyismeretére,
kapcsolatrendszerére,
kezdeményezéseire,
konstruktív
támogatására. Átmeneti és tartós
megoldások
alkalmazásával
törekedni kívánunk arra is, hogy a
konzuli ügyintézés területén is
tudjunk enyhíteni - elsısorban
idısebb ügyfeleink – nehézségein.”

Köszönjük!
A HUREL vezetısége
Kérjük, hogy jelezzétek
részvételeteket a Hurel e-mail címén:
hungarorelacio@canada.com
Ifjúsági Otthon: 90, rue Guizot Ouest,
Montreál, Québec.
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Herédi István december elején
elküldte tiltakozó levelét a magyar
kormánynak és a négy parlamenti
pártnak.
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