
 
 
                    
 
Tovább csökkent a liberálisok 
népszerüsége   
A szeparatisták visszatértek 
 
Az április 17-én közzétett Ipsos-Reid 
felmérés szerint, több mint tiz éve 
most a legalacsonyabb a kormányzó 
Liberális Párt népszerüsége. 
Országosan, a Paul Martin 
miniszterelnök által vezetett 
liberálisokra összesen 35% 
szavazna, mig a Konzervativ Párt 
most 28 százalékon áll. A kisebb 
ellenzéki pártok közül, a New 
Democratic Party a szavazók 18 
százalékát tudhatja magáénak és a 
szeparatista Bloc Québécois 
országosan 10 százalékra 
emelkedett. De Québec 
tartományban a Bloc 45 százalékon 
áll, mely egy 15 pontos elöny a 
liberálisok 30 pontjához képest. 
Bizonyára a québeci helyzet 
jelentheti a legjelentösebb problémát 
Martin miniszterelnök számára, mivel 
ha a jelenlegi arányban végeznek a 
liberális képviselök Kanada második 
legnagyobb tartományában, akkor 
növekszik az esélye annak, hogy a 
kormány elveszti a választást. 
Minimum 155 képviselö kell a 
többségi kormányzáshoz, azonban 
ha ma lennének a választások a 
Liberális Párt összesen kb. 144 
kerületben nyerne.  
 Már biztos, hogy elmarad a májusra 
várt választás, azonban az 
elkövetkezendö 2-3 hét alatt Mr. 
Martin-nak határoznia kell, hogy 
lesz-e még egy választás júniusban. 
De az is lehetséges, hogy csak 
szeptemberben hivja a polgárokat az  

 
 
 
 
urnákhoz. Több mint tiz éve, a 
kutatásban mért mostani érték a 
legalacsonyabb a liberálisok 
számára.  
 
Mahrer Arar felesége a New 
Democratic Party szineiben indul  
Monia Mazigh a férje fogvatartása 
ellen harcolt  
 
Az ellenzéki és baloldali New 
Democratic Party Monia Mazigh-t 
inditja az Ottawa-South 
választókerületben. Dr. Mazigh 
1991-ben emigrált Tunéziából 
Kanadába férjével együtt. A monteáli 
McGill Egyetemen szerezte meg 
PhD végzettségét, de hires csak 
akkor lett amikor 2002-ben amerikai 
hatóságok elfogták férjét New 
Yorkban, terroristának titulálták és 
Sziriába deportálták. Mr. Arar-t több 
mint egy evig tartották fogságban 
Sziriában és elmondása szerint 
folyamatosan kinózták. Dr. Mazigh 
egy kampányt inditott férje 
érdekében, melyen keresztül 
meggyözte a kanadai kormányt, 
hogy inditsanak egy vizsgálatot az 
ügyben. A kanadai állampolgár 
2003. októberében került vissza 
Kanadába és Jean Chrétien, az 
akkor miniszterelnök, Mr. Arar 
deportálását "elfogadhatatlannak" 
nevezte. Januárban Mr. Arar pert 
inditott az amerikai kormány ellen.  
Dr. Mazigh választási programjában 
prominensen szerepel az emberi 
jogok tiszteletben tartása és az új 
bevándorlók támogatása, illetve 
megsegitése. Az Ottawa-South 
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választókerületet jelenleg a Liberális 
Párt képviseli.  
 
A Montreáli Magyar Iskola 
igazgatójának jubileumi beszéde 
 
Igen nagy megtiszteltetésnek érzem, 
hogy igazgatói minõsitésben részese 
lehetek az iskola jubileumi 
évfordulójának. Immár 70 esztendõs 
iskolánk!  
Büszkeséggel tölt el, hogy ebbõl 13 
évet én is szolgáltam az iskola 
kötelékében.  
Köszönöm a bizalmat, s az új 
lehetõségeket, hogy 10 év óvodai 
vezetés után felkértek erre a nemes 
feladatra. (...) 
Akár emberi viszonylatban, akár ha 
azt nézzük, hogy milyen sok 
nehézségen kellett keresztül mennie 
intézményünknek , ahhoz hogy 
fennmaradjon ma is, az angol és 
francia világnyelvek árnyékában, 
Montreal metropolisában. Ma, 
amikor felgyorsult az élet, s a 
modern világ eszmei értékei 
csaknem hónapról hónapra 
változnak, mintha csak 
divatirányzatokról lenne szó. Lassan 
eldobhatóvá válik szinte minden, 
legyen az használati tárgy, vagy 
morális esetleg identitásbeli kérdés. 
Úgy tûnik, iskolánknak sikerült 
magyar öntudatunk, kultúránk egyik 
alappillérévé válnia itt Montreálban.  
Mostani, mindennapi gondjaink 
mellett eltörpülnek elõdeink 
viszontagságai, akik elemi 
hiányosságokkal küszködtek, s csak 
rengeteg áldozattal sikerült 
megvetniük iskolánk alapját. Milyen 
kár, hogy kevés elmléktárgy, 
dokumentum örzi létfontosságú 
munkájukat. Tulajdonképpen ez volt 
az egyik motiváló tényezõje jubileumi 

rendezvényünknek: felkutatni 
gyökereinket, megismerni iskolánk 
történetét. Emléket állitani 
mindazoknak, akik által, mi, most, itt 
vagyunk, mint Montreáli Magyar 
Iskola. Legyenek azok akár jólismert 
közéleti személyiségek, vagy 
névtelen ismeretlenek. Aki múltját 
nem ismeri, nem épitheti jövõjét. S a 
jövõ a fiatalságé, a felnövekvõ új 
generációé-- aki annyira lesz 
magyar, amennyire mi ezt tápláljuk 
bennük. Mi, pedagógusok, szülõk, 
rokonok, jóbarátok.  
"Lelkem gyermekvilágokat, álmokat 
szõtt, mikor halkan, csendesen 
mellém állt az õsz. Megremegett 
Lelkemben s útrakésszé vált 
tündéreivel, álmaival egy világ." 
Ez a gyöngyörû idézet állt 
nagyapám, vasdiplomás tanitó 
gyászlevelén. Õ élt kerek 90 
esztendõt.Igen, talán igy sikerül 
megértetni a diákokkal az évszámok 
fontosságát, hiszen nagypapája 
mindenkinek van.  
Ami öregapának búcsúztató volt, az 
nekünk fiatalabbaknak útmutató 
lehet.  
Ha Õ és sorstársai akkor régen helyt 
tudtak állni akár a magyar tanyán, 
akár a kanadai prérin, s továbbadták 
magyar öntudatukat, akkor mi is 
felvállalhatjuk hovatartozásunkat itt 
és most. Tünderei s álmai 
mindenkinek vannak - a mieink 
magyarul szólnak. Immár 70 éve, 
Montreálban.   
   -Gabriel Rita 
 
“Ez nem az én Kanadám. Ez nem a 
mi Kanadánk.” 
Felgyújtottak egy montreáli zsidó 
iskola könyvtárát 
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Április 5-én három fiatalember 
robbanószerrel felgyújtották a 
montreáli United Torahs Talmud 
általános iskola könyvtárát. A 
könyvtárban található könyvek és 
komputerek nagyrésze elégett a 
tûzben. A helyszinen hagyott levél 
szerint a támadás válaszként 
szerepel az Izrael által végrehajtott 
Hamasz elleni akciókra.  
 
A rasszista és antiszemita támadás 
óriási felháborodást okozott Kanada 
szerte és a politikai vezetôk mind 
hevesen elitélték a történteket. Paul 
Martin miniszterelnök szerint 
“mindannyiunkat megtámadtak…ez 
nem az én Kanadám. Ez nem a mi 
Kanadánk.” Jean Charest, Québec 
tartomány miniszterelnöke is 
kifejtette, hogy nincs helye a 
rasszizmusnak a québeci 
társadalomban és Gérald Tremblay 
Montreál polgármestere szerint “ezt 
nem tûrhetjük városunkban és a 
támadást a legerélyesebben kell 
elitélni.” A támadás Pesach 
éjszakáján történt, igy nem volt 
áldozata tûznek.  
 
De Április 12-én ujabb anti-szemita 
támadás történt, ekkor Kitchener 
Ontarioban, ahol ismeretlen tettesek 
egy zsidó temetôt gyaláztak meg. 
Hasonló támadások Torontóban is 
történtek az elmúlt hónap során.  
 
Napoleon Bonaparte, Winston 
Churchill és Kim Campbell... 
A világtörténelem legfontosabbjai 
közé sorolták Kanada ex-
miniszterelnökét 
 
Kim Campbell 1993-ban összesen 5 
hónapig volt Kanada 
miniszterelnöke, de attól függetlenül 

a National Geographic Society 
szerint a világtörténelem 50 
legfontosabb vezetôi közé sorolható. 
Ms. Campbell ugyanazon a listán 
találhatja nevét, melyen többek 
között Napoleon, Churchill, 
Cleopatra, Nagy Sándor és Abraham 
Lincoln is szerepel. A közzétett lista 
csodálkozást váltott ki Kanada 
napilapjaiban, melyek furcsálták az 
utolsó Progressziv-Konzervativ 
miniszterelnök választását aki nem 
csak, hogy 5 hónap után elvesztette 
a választást, hanem még saját 
választókerületét sem tudta 
megnyerni. Ms. Campbell vette át a 
hatalmat Brian Mulroney 
miniszterelnöktôl, de az elsô nôi 
kormányfô nem tudta legyôzni a 
Jean Chrétien által vezetett 
Liberálisokat. Ms. Campbell-en kivül, 
William Lyon Mackenzie King is 
felkerült a listára, aki 21 éven 
keresztül vezette az országot, 
valamint John A. MacDonald, 
Kanada elsô miniszterelnökének 
neve is olvasható. 
 
Ciamarra Júlia visszaemlékezései 
a Magyar Iskolából   
 
1984-ben egy szeptemberi napon a 
folyosón ültem éppen és olvastam. 
Fiam Dániel bent játszott az 
óvodában, amikor Deák atya az 
iskola igazgatója meglátott, és 
nagyon kedvesen azt ajánlotta: -
Aranyoskám, nem kell itt kint ülnie. 
Bemehet segíteni. Be is mentem, és 
ott ragadtam; 10 évig mint óvónô, és 
majdnem 10 évig mint igazgató. Mire 
emlékszem vissza legnagyobb 
örömmel? Elsôsorban az óvódás 
gyerekek szeretetére. Most is ôrzöm 
nekem készült rajzaikat. Kedves 
emlékeim közé tartoznak a 
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magyarországi táborozások is, 
elôször Bodrogolasziban, másodszor 
pedig Karmacson. A Bodrogolaszi-i 
táborozást sokáig úgy emlegették a 
gyerekek, hogy ez volt a legjobb 
nyaruk. Ebben a kézmûves táborban 
50 teenager vett részt; 13-an 
Montreálból, 1 Amerikából, 3-4 
Erdélybôl, és a többiek 
Magyarország különbözô részeirôl. 
Mindnyájan egy csodálatos kastélyt 
képzeltünk el, ehelyett egy 
elhagyatott épületben laktunk egy 
elhanyagolt kert közepén, ahol még 
az uszodát is benûtte a fû. A fôúri 
kastély mennyezetén 25-ös égô 
világított, a falakról hullott a vakolat, 
és a fürdôszoba csapjaiból vagy 
csak forró vizet, vagy csak hideg 
vizet lehetett kicsalni. A törött 
szárnyas ablakokon esténként 
beözönlöttek a szúnyogok. Éjjel 1-2 
óra felé megszûnt a szúnyog 
vadászat, elcsitult a társaság. 
Amikor már azt hittük, hogy mi 
tanítók is mehetünk aludni, hirtelen 
nagy zene-bona tört ki. Egy 
táskarádió teljes hangerôvel 
megszólalt a folyosón, mire mindenki 
felébredt, kiszaladt, de addigra hûlt 
helyét találtuk a hangforrásnak.  
A nappalok, a szerény ennivaló 
elfogyasztása után, munkával teltek 
el. Gyöngyfûzés, szövés, 
agyagozás, fafaragás és sport volt a 
programon. Délutánonként kirándulni 
mentünk. Nagy élményben volt 
részünk, amikor egy közeli falu 
kádármesterét látogattuk meg. Tátott 
szájjal néztük, milyen ügyesen fogja 
össze a hô által meghajlított 
deszkadarabokat az abronccsal. A 
többi napokon egy fazekas 
mesternél voltunk, majd 
meglátogattuk a sárospataki 
kollégiumot és a várat. És mi volt a 

csúcs? Az aggteleki cseppkôbarlang. 
Késôbb Budapestet és a Balatont is 
körüljártuk. Összesen három hétig 
voltunk Magyarországon, és ez a 
három hét nagyban hozzájárult a 
gyerekek szókincsének 
gyarapodásához, mivel az új szavak 
jelentéséhez személyes élmény 
füzödött.  
Kedves emlékeim közé tartozik még 
az iskolai színjátszás. Hosszú évek 
során elôadtuk a Hófehérkét, a 
János Vitézt, a Csili Csala Csodáit, a 
Kis Herceget, a Csipkerózsikát. A 
János Vitézt a híres budapesti 
színész, Gyabronka József tanította 
be. Az elôadás alatt nem lettünk 
kész a díszletcserével idôben, ezért 
hogy a helyzetet mentse, Gyabi 
bemondta, hogy az óriásoknak az 
óceánt kell átszelniük János 
Vitézzel, ezért tart olyan sokáig, 
amíg a következô jelenethez érünk, 
és kinyílik a függöny.Karácsonykor, 
az iskola támogató ebédjén, az 
1956-os Forradalom ünnepén, 
Anyáknapján és a március 15-i 
ünnepségen is szerepelünk mindig.   
             -Ciamarra Júlia 
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