
 
 
                    
 
“Örizd a nyelvet!” 
 
Június 19-én lesz a XI. Észak 
Amerikai Magyar Iskolák Tanári 
Konferenciája. Az idei konferencia 
szervezöje a Hamiltoni Arany János 
Iskola és az egész napos 
összejövetel a Mohawk College-ben 
kerül megrendezésre. A konferencia 
szónoka Dr. DeRoth László 
egyetemi tánár lesz aki az oktatásról 
tart elöadást. A nyitóbeszédet 
szókincs fejlesztö gyakorlatok és 
mühelyek követik. Minden év 
júniusában megrendezésre kerül a 
kanadai és amerikai magyar 
tanárokat összefogó konferencia, 
mely alkalmat nyújt a beszélgetésre, 
a szorványságban történö magyar 
nyelvi oktatással járó problémák, 
nehézségek és kihivások 
megtárgyalására. A tavalyi 
konferenciát a torontoi Szent 
Erzsébet Iskola tartotta meg. A 
hamiltoni konferenciával kapcsolatos 
dokumentumok a Kanadai Magyar 
Hirlap honlapján megtekinthetöek. 
 
A választási év költségvetése 
A Liberálisok tudnak felelösen 
gazdálkodni 
 
A februárban kirobbant korrupciós 
botrány után a 2004-es költségvetés 
részben azt kivánta mutatni a 
választópolgároknak, hogy a 
Liberálisok tudnak felelösen 
gazdálkodni. Ralph Goodale 
pénzügyminiszter költségvetéséböl 
idén kimaradt a személyes 
adócsökkentés, és a Konzervativ 

Párt vezetöje, Stephen Harper, erre 
azonnal felhivta a figyelmet. De a  
 
 
 
 
kormány hangsúlyozta a társadalmi 
és népjóléti programokat, melyek 
idén valóban több pénzhez jutnak. 
Például, a szegény családokból 
származó egyetemisták 3000 dollárt 
kapnak a tanulmányaik elsö évében. 
A tartományok által fenntartott állami 
egészségügyi rendszer 2 milliárd 
dollárra számithat, hogy a jövöben is 
fenntartható legyen az ingyenes 
ellátás. Idén a környezetvédelem 
sem maradt ki, ugyanis Ottawa 350 
millió dollárt igért a megfertözött 
területek tisztitására.  
 
De a baloldalon politizáló parlamenti 
part, a New Democratic Party (NDP) 
vezetöje szerint, “ez egy 
privatizációs költségvetés.” Jack 
Layton NDP vezetö úgy vélte, hogy 
nincs sok értelme az államadóságot 
csökkenteni, amikor “lyukas a 
háztetö, beteg a nagymama és a 
gyereket iskoláztatni kell.”  A Paul 
Martin miniszterelnök által vezetett 
Liberális kormány egyben a 
társadalom iránti elkötelezettségét 
valamint óvatos gazdálkodását 
kivánja tudatni a választópolgárokkal 
Mr. Goodale költségvetésén 
keresztül. A megfigyelök továbbra is 
tavaszra várják a federális 
választást. 
 
Jubileumi ünnepély a Magyar 
Iskolában 
 
Hetvenéves a  Szociális Testvérek 
által létrehozott Montreáli Magyar 
Iskola. 
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2004. aprilis 4-én ünnepli 
fennállásának 70. évfordulóját a 
Montreáli Magyar Iskola. Többszáz 
szülöt, nagyszülöt, régi diákot, régi 
tanárokat, valamint barátot vár az 
iskola a jubileumi ebéden.  
 
A program délelött 11 órakor egy 
Szentmisével kezdödik a Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközségben. A 
mise után délután 1 órakor kezdödik 
az ünnepi ebéd és egy azt követö 
rövid müsor. Az ebéd 22 dollár 
felnötteknek és 10 dollár 
gyerekeknek.   Az iskolabizottság 
mindenkit szeretettel vár a jubileumi 
rendezvényen.  
    
A “Konzervativok átveszik Kanada 
kormányát!" 
Harper lett a Konzervativ Párt 
miniszterelnök-jelöltje és vezetöje  
 

 
 
Eredmények:         
Stephen Harper:   55.5%             
Belinda Stronach:   35.0%            
Tony Clement:          9.5%  

 
Március 20-án, Stephen Harper 
megnyerte az új Konzervativ Párt 
vezetöi pozicióját és ö lesz a párt 
miniszterelnök-jelöltje a májusra várt 
választásokon. Második helyen 
végzett a multimilliomos 
üzletasszony, Belinda Stronach,  és 
messze harmadik helyen találta 
magát az Ontario tartomány volt 
Konzervativ kormány egészségügy-
minisztere, Tony Clement. A 270,000 
taggal rendelkezö új Konzervativ 
Párt több mint egy évtizede nem 
látott optimizmussal és bizalommal 
indul neki a választásoknak, ugyanis 
elöször van esélye a jobb-középnek 
megdönteni a 11 éve kormányon 
lévö Liberális Pártot. "A Liberális Párt 
be van keritve mint egy mérges 
patkány," jelentette ki az új 
Konzervativ miniszterelnök-jelölt 
gyözelmi  beszédében.  
        Mr. Harper megnevezte a 
Konzervativ Pártban létezö három 
politikai irányzatot: a régi 
Progressziv Konzervativ Párt balra-
húzó "vörös konzervativjait," a 
fiszkális konzervativokat és a volt 
Kanadai Szövetségben müködö 
vallásos keresztény-konzervativokat. 
Ms Stronach és Mr. Clement is 
helyet kapnak a pártban mint 
parlamenti képviselök. De Mr. 
Harper beszédének föcélja a Paul 
Martin által vezetett Liberális Párt 
volt és szerinte a Liberális 
miniszterelnök pályafutásának  "vége 
elkezdödött." 
 
"Forradalmat kezdeményezünk" 
Alberta tartomány konzervativ 
miniszterelnöke hevesen birálta a 
Liberális kormányt  
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Az emberek féltek azt kimondani, 
hogy 'én egy konzervativ vagyok.' 
Most már büszkén lehet mondani, 
hogy 'én egy konzervativ vagyok'--
mondta Ralph Klein március 20-án, 
az új konzervativ Párt 
kongresszusán.Az albertai 
miniszterelnök kifejtette az általa 
fontosnak tartott konzervativ 
értékeket köztük, az 
individuálizmust, a kis 
államapparátust, a családok 
fontosságát és egy közeli barátságos 
kapcsolatot az Egyesült Államokkal. 
Mr. Klein szerint a Liberális Párt 
"Amerika-ellenes" és ez miatt 
kellemetlen az USÁ-ba utazni, mint 
kanadai. Beszédében Mr. Klein 
hevesen támadta  a Liberális Pártot, 
Jean Chrétien volt miniszterelnököt 
és kigunyolta a baloldalinak tartott 
kanadai állami televiziót, a CBC-t.  
Mr. Klein szerint "a politikusok 
maradjanak a politikánál és az 
üzletemberek maradjanak az   üzleti 
világban." De az albertai kormányfö 
legfontosabb politikája a kisebb 
állam létesitése. "Vegyük ki a 
kormányt a nép arcából és a 
pénztárcájából." Beszéde végén Mr. 
Klein egy egyszerü figyelmeztetést 
küldött Paul Martin 
miniszterelnöknek: "Visszajöttünk!" 
 
"Most már egy család vagyunk" 
1987 óta most élöször egységes a 
jobboldal 
 
Amikor 1987-ben Preston Manning 
megalakitotta a nyugati 
tartományokban népszerü 
keresztyén-konzervativ Reform 
Pártot, kettészakadt az akkor 
kormányon lévö Progressziv 
Konzervativ Párt. Az 1993 
választáson történelmi vesztességet 

szenvedett a konzervativ 
kormánypárt, és csaknem eltünt a 
politikai életböl. A kettészakadt 
jobboldal biztos gyözelmet nyujtott a 
Jean Chrétien által vezetett Liberális 
Pártnak három választáson és egy 
évtizeden keresztül. 1997-ben a 
Reform Párt lett a hivatalos ellenzék 
és 2000-ben átnevezte magát 
Kanadai Szövetségre. A Szövetség 
azonban nem növelte jelentösen 
támogatottságát a 2000-ben 
megtartott választáson és a 
Progressziv Konzervativ Párt éppen, 
hogy bekerült a parlamentbe 12 
képviselövel. De a kisebb ellenzéki 
pártban politizáló úgynevezett "Vörös 
Konzervativok" túl jobboldalinek 
találták a Szövetséget és nem 
kivántak egyezményt kötni a 
hivatalos ellenzékkel. 
 
2003-ban a progressziv 
konzervativok újonnan megválasztott 
vezetöje, Peter Mackay, 
kezdeményezte az egységet a 
Szövetség vezetöjével, Stephen 
Harper-el.  Az év végére már 
megszületett az új, egységes 
Konzervativ Párt a két eredeti 
jobboldali pártból. Elsyie Wayne, egy 
veterán progressziv konzervativ 
képviselö szerint, "ez most már egy 
család." De az új vezetönek az egyik 
legfontosabb feladata az lesz, hogy 
befogadja a volt Progressziv 
Konzervativ Párt "Vörös" képviselöit. 
   
Megjelent az elhúnyt kormányzót 
ábrázoló bélyeg 
 
Március 16-án a Kanadai Posta 
bemutatta az elhúnyt kormányzóra 
megemlékezö új belföldi bélyeget. 
Ramon John Hnatyshyn Kanada 24. 
kormányzója volt, 1990 és 1995 
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között. Hosszú betegsége után, 
2002 decemberében húnyt el. Az ex-
kormányzó közismert volt közvetlen, 
de ugyanakkor elegáns 
megjelenésére valamint karakterére. 
A Posta egyetlen  mondattal 
jellemezte Mr. Hynatyshyn-t: "Ray 
Hnatyshyn még ünnepélyes 
öltözékben sem tünhetett 
nagyképünek." Az elhúnyt 
kormányzó a bélyeg kiadása napján 
lett volna 70 éves. 
 
Húsvéti ünnepek Montreálban 
     

 
 
A montreáli magyar katolikus 
valamint református közösségek 
húsvéti ünnepekkel várják a hiveket 
és érdeklôdôket. A Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközség április 
8-án, Nagycsütörtökön tart 
Szentmisét este 7.30-kor, valamint 
április 9-én, délután 3 órakor a 
Passiót ünnepli. Április 10-én reggel 
10 órakor kezdôdik a szentimádság 
és este 7-ig tart, amikor is elkezdôdik 
a vigilia mise és a feltámadási 
körmenet. Húsvétvasárnapján a 
rendes vasárnapi miserend szerint 
müködik a templom.  
 
A Montreáli Elsô Magyar Református 
Egyház angol nyelvü Istentiszteletet 
tart Április 9-én reggel 10 órakor és 
Húsvétvasárnap szintén 10 órakor. 
Magyar nyelvü szertartások 
Nagypénteken és 
Húsvétvasárnapján reggel 11 órakor 
lesznek. 

 
A kanadai látogatóktól továbbra 
sem kérnek ujjlenyomatot  
 
     Az amerikai kormány kijelentette, 
hogy kiterjeszti azt a biztonsági 
eljárást, mely szerint az USÁ-ba 
utazó külföldiek jelentös részétöl 
ujjlenyomatot és fényképet vesznek 
a határátkelöknél és a 
repülötereknél. Most már a Brit 
állampolgárok, valamint a spanyolok 
és japán turisták is ilyen eljárásban 
részesülnek, ha Amerikába utaznak. 
Kanadai állampolgároktól továbbra 
sem kérnek ujjlenyomatot és vizum 
valamint útlevél nélkül utazhatnak az 
Egyesült Államokba. Kanadaiak 
számára, csak akkor szükséges 
vizumot kiváltáni, ha tanulni vagy 
dolgozni szándékoznak az USA 
területén. 
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