
 
 
                    
 
 
Kanadai katonák Haiti-be 
készülnek 
 
Február 29-én Bill Graham Kanada 
külügyminisztere kijelentette, hogy a 
kormány készen áll katonákat 
küldeni Haitibe egy békefenntartó 
misszó keretén belül. Idáig Kanada 
50 katonát küldött Port-au-Prince-be, 
hogy az ottani kanadai követséget 
védjék és a haiti-i fövárosban élö 
kanadai állampolgároknak 
nyujtsanak védelmet. Az elmúlt 
hétvége folyamán 20 állampolgárt 
menekitettek ki a katonak Port-au-
Prince-böl de vasárnap délután már 
100-an várták a kanadai erök 
Hercules nevezetü repülögép 
érkezését. Mr. Graham nem árulta 
el, hogy hány katonát küldene 
Haitibe, de a napokban várhatóan 
kiderülnek a részletek.  
 
Liberális feltámadás? A kormány 
növelte támogatottságát az EKOS 
szerint 
 
Az EKOS közvéleménykutató intézet 
szerint a 3 hete kitört korrupciós 
botrány után, a Paul Martin vezette 
Liberális Párt kezdi vissza nyeri az 
elpártolt szavazókat. A Toronto Star 
napilapban Február 27-én közzétett 
adatok szerint, a kormányon lévö 
Liberális Párt 42 százalékon áll, mig 
az ellenzéki konzervativok 32 ponttal 
továbbra is második helyen vannak. 
Messze harmadik helyen szerepelt a 
baloldali New Democratic Party 15 
százalékkal és a Bloc Québécois 
országosan a szavazók 9 százalékát  

 
 
 
 
 
tudhatja magáénak. Paul Martin 
miniszterelnök 3 hete rendszeresen 
jelent meg rádiómüsorokon 
országszerte, hogy megmutassa az 
állampolgároknak, mennyire 
komolyan veszi a korrupciós botrányt 
és a bünösök felelöségre vonását. A 
több hetes gyengélkedés után az 
EKOS felmérés azt mutatja, hogy 
Mr. Martin eröfeszitéseire egyre 
többen kedvezöen reagálnak. De igy 
is a kérdezettek 38 százaléka úgy 
gondolja, hogy annyira felháboritó a 
100 millió dollár, amely illegális 
jutalékként került a Liberális Párthoz 
közeli cégekhez, hogy az április-
májusra várt választáson nem 
szavaznának a Liberálisokra. 
 
Kanada, a déli ország? Turks and 
Caicos Kanadához csatlakozna 
 
A Bahamától 30 mérföldre fekvö 
Turks and Caicos már többször 
szorgalmazta azt az ötletet, hogy 
feladná szuverenitását és mint a 
tizenegyedik tartomány, illetve terület 
csatlakozna Kanadához. A 40 
szigetböl álló ország teljes lakossága 
összesen 24,000 és az utóbbi husz 
évben néhány kanadai parlamenti 
képviselö is szorgalmazta az egység 
ötletét. Szerintük a szigetek bevétele 
Kanadába csak nyerességet 
jelenthet, különösen a két ország 
gazdasági fejlödésének 
szempontjából. Évente csaknem 
félmillió kanadai próbálja 
megszakitani a hosszú telet egy a 
térségbe történö utazással. Ha a 
Turks and Caicos Kanadához 
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tartozna, akkor a vakációra vágyók a 
kanadai gazdaságba fektetnék be 
pénzüket. Azon kivül az egységet 
támogatók szerint jelentösen 
növekedne a kanadai exportok és 
vállalatok száma a régióban. Idén 
újra felmerült az egység ötlete és a 
Turks and Caicos kormánya az 
egységgel kapcsolatos tárgyalásokat 
szorgalmazná. De idáig nem történt 
fejlödés az ügyben, hiszen csupán 
néhány parlamenti képviselö hozta 
fel a régi-új ötletet. Úgy tünik, hogy a 
közeljövöben Kanada mégis 
megtartja kiérdemelt titulusát mint az 
„északi állam.” 
 
 
  

 
 

Felfüggesztett vezetök 
 
A miniszterelnök felfüggesztett 3 
korona vállalatnak az elnökét 
2004. február 24-én Paul Martin 
miniszterelnök felfüggesztett három 
korona vállalatnak az elnökét. Két 
hete hozta Kanada általános 
könyvvizsgálója nyilvánosságra azt, 
hogy 5 korona vállalat résztvett 100 
millió dollár értékü illegális 
átutalásokban a kormányon lévö 
Liberális Párthoz közeli cégekhez. A 
kormányt két hete támadják a 
médiában és a parlamentben a 
szponzor-botrány miatt. Martin 
miniszterelnök többször ismételte, 
hogy a korrupciós-ügy felelösei nem 
kerülhetik ki az igazságot. A 
felfüggesztett vezetök André Ouellet, 
a Kanadai Posta elnöke, Marc 
Lefrancois, a Via Rail vasút elsö 
embere és Michel Vennat, a kanadai 
fejlesztési bank elnöke. Már 
megindult egy parlamenti és egy 
rendörségi vizsgálat a korrupciós-
ügyben, valamint Mr. Martin 
kijelentette azt, hogy ha róla 
kiderülne, hogy volt elözetes 
tudomása a  korrupciós-ügyröl, akkor 
lemond a miniszterelnökségröl. Az 
eddig lépésekkel, azonban  nincs 
megelégedve  a konzervativ 
ellenzéket, mely felelöségre kivánja 
vonni a miniszterelnököt, aki a 
botrány idején pénzügyminiszter volt 
a Jean Chrétien kormányban. 
 
 A korrupciós-ügy a szövetségi 
kormány 1997 és 2003 közti 
szponzor-programjából tört ki, 
melynek célja volt a kanadai 
patriotizmus és a kanadai kormány 
elfogadottságának növelése Québec 
tartományban. A botrány kitörése óta 
a 11 éve kormányon lévö Liberális 

 
Montreálba látogat a Magyarok 
Világszövetségének elnöke 
 
Patrubányi Miklós, a Magyarok 
Világszövetségének elnöke, 2004. 
március 7-én Kanadába utazik és 
Montreálban tart elöadást. Az 
MVSZ elnöke az Elsö Montreáli 
Magyar Református Egyházban 
beszél a haza és a 
nemzettudatról, az 
állampolgárságról valamint a 
magyar választójogról. A Bethlen 
Gábor Irodalmi és Baráti Kör által 
rendezett elöadás délután 5 
órakor kezdödik az egyház 
kultúrtermében és minden 
érdeklödöt szivesen várnak. Az 
elöadás után alkalom lesz 
hozzászólásokat és kérdéseket 
föltenni az MVSZ elnökének. 
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Pártnak népszerüsége jelentösen 
csökkent. Mr. Martin, aki 2003. 
decemberében foglalta el a 
miniszterelnöki posztot, nem adott 
semmilyen jelt arról, hogy 
elhalasztaná a tavaszra várt 
választást. 
 
"Viszontlátásra" 
Búcsúzik a montreáli magyar 
televizió 
 
2004. február 28-án sugározza a CH  
televizió a Montreáli Magyarság cimü 
sorozat utolsó adását. A szeptember 
óta  látható hetimüsor az elsö 
magyar nyelvü adás Montreálban 
több mint tiz év szünet után. A 
Montreáli Magyarság 26 adásában a 
helyi magyar közösségröl számolt be 
hétröl hétre.  
 
A müsor nagyrésze a stúdióban 
készült interjúkból állt, de voltak 
ünnepélyes müsorok az 1956-os 
forradalom megemlékezésekor, a 
montreáli Raoul Wallenberg kiállitás 
alkalmával és Karácsonykor. A 
szezon folyamán többek között volt 
alkalom interjút tartani a városba 
látogató Demszky Gábor Budapest 
föpolgármesterével, Tomaj Dénes 
ottawai magyar nagykövettel, 
Tommy Schnurmacher montreáli 
magyar származású publicistával és 
a különbözö helyi szervezetek 
vezetöivel. A Montreáli Magyarság 
stábja reméli, hogy szeptembertöl 
újabb szerzödést köthet az 
állomással egy új szezon 
elkezdéséhez.  
A televiziómüsor utolsó episzodja 
február 28-án, 21.30-kor lesz fogható 
a régióban a 62-es csatornán, vagy 
a kábel 14-en. 
 

Kanadában áll a bál 
 
A torontoi és montreáli magyar 
bálokat televizión mutatták be 
Február 21-én, este 9 órakor került 
bemutatásra elöször televizión 
Wormser Tamás rendezö 
dokumentum filmje a montreáli Szent 
István és a torontoi Helicon bálról. 
Az Omni 1 állomáson lejátszott egy 
órás magyar nyelvü film a két bál 
történetéröl számolt be régi 
felvételekkel, képekkel és 
visszaemlékezésekkel. Azon kivül, a 
tavalyi bálokról is adott beszámolót a 
film. Wormser filmje éppen a 
közeledö báliszezon idején került 
televizióra, ugyanis Kanada egyik 
legnagyobb bálja, a montreáli Szt. 
István Bál, idén március 20-án kerül 
megrendezésre az öt csillagos 
Queen Elizabeth szállódában. Az 
idei diszvendégek Liza Frulla 
miniszterasszony és Gérald 
Tremblay, Montreál polgármestere 
valamint Philip Habsburg föherceg  
lesznek. A 47. torontoi Helicon Bál 
már február 7-én megtörtént a Hilton 
Hotelben. 
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