
 
 
                    
 
A kormánypárti képviselõ a 
miniszterelnököt is a pokolba 
küldené  
Carolyn Parrish képviselõt kizárták a 
liberális frakcióból  
 
“Semmi lojalításom sincs ehhez a 
csapathoz. Semmi….Mindannyian 
mehetnek a pokolba! Martin 
miniszterelnök nem fog engem 
felügyelet alá tenni, de ha ezt mégis 
megpróbálja csak azt fogja elérni, hogy 
meggyengíti saját magát.”—Ezzel a 
mondattal került újra a címlapokra a 
szókimondó, mélyen George Bush-
ellenes liberális képviselõ, Carolyn 
Parrish. November 17-én elhangzott 
véleménye legujabb amerikai és Bush-
ellenes szereplése után került a media 
elé. A kormánypárti képviselõ a 
napokban jelent meg egy népszerû 
szatirikus televiziós mûsorban ahol a 
kamerák elõtt az amerikai elnök miniatûr 
képmását dobta le a padlóra és taposta 
agyon feketebakancsával és 
jobbszemét pedig egy tollal szúrta ki. Az 
akciót követõen Ms Parrish büszke 
mosollyal nézett bele a kamerába. 
November 18-án Paul Martin 
miniszterelnök kizárta a renegát 
képviselõt a kormánypárti frakcióból. Ezt 
Mr Martin annak ellenére is megtette, 
hogy pártja kisebbségbõl kormányoz és 
így mindenegyes szavazat számit. Mr 
Martin telejesen elfogadhatatlannak 
nevezte Ms Parrish magatartását. „A 
vélemeny kinyilvánítást civilizáltabb és 
hatékonyabb módon is közzé lehet 
tenni. Roger Gallaway liberális képviselõ 
„bizarr és hülye”  
 
 

 
 
 
 
viselkedésnek nevezte Ms Parrish 
szerepléseit, de kifejtette, hogy szerinte 
nem lenne szabad õt kizárni a 
frakcióból. „Ez egy szánalmas látvány 
volt..Én még gyermekektõl is többet 
várnék el. Ez egy rohadt 
idõzítés...remélem, hogy megváltoztatja 
magatartását”—Mondta Mr Gallaway 
liberális társáról. Ismert, hogy Bush 
elnököt éppen december 1-én várják 
Kanadába hivatalos látogatón. De a 
konzervatív ellenzék Ms Parrish 
azonnali elmozdítását követelte a 
miniszterelnöktõl. John Reynolds 
konzervatív frackió vezetõ szerint Ms 
Parrish „súlyos segítségre szorul.” 
Stephen Harper konzervatív vezetõ 
pedig elmondta, hogy csak azután 
zárták ki a képviselõt miután 
megsértette Mr Martin-t.  
Ms Parrish nevéhez számos botrány 
kötõdik. Tavasszal az amerikai elnököt 
és szövetségeseit nevezte „idiótáknak” 
a liberális képviselõ és tavaly pedig a 
média képviselõi elõtt „fattyúnak” 
minõsítette az amerikai népet és 
elmondt, hogy „utálja õket.” Kizárását 
követõen Ms Parrish függetlenként fog 
ülni az alsóházban. Még kizárása elõtt 
Ms Parrish azt is elárulta, hogy nem 
zavarná ha pártja és miniszterelnöke 
elvesztené a következõ választást. „Egy 
könnycseppet sem hullatnék érte.”—
Mondta Ms Parrish.  
 
Elhunyt Kanada elsõ nõi minisztere  
 
Ellen Fairclough, a kanadai kormány 
elsõ nõi minisztere elhunyt 2004. 
november 13-án 99-ik életévében. Ms 
Fairclough-t John Diefenbaker 
konzervatív miniszterelnök nevezte ki 
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bevándorlási és állampolgársági 
miniszterként 1958-ban és egészen 
1962-ig vezette az emigrácios 
minisztériumot. Az úttörõ 
miniszterasszony évenkénti 150 
beszédet mondott el a parlamentben és 
munkájával számos nõt arra inspirált, 
hogy politikai pályára lépjen. Ms 
Fairclough a legmagasabb kintüntetést 
1978-ben kapta amikor is átadták neki 
az Order of Canada díjat. A volt 
miniszterasszony túlélte férjét valamint 
fiát is. Ms Fairclough ugyan ritkán 
beszélt arról, hogy nõi léte hátrányos 
helyzetbe hozta-e, vagy sem politikai 
tevékenységében, de egy alkalommal 
megjegyezte: “Ha egy férfi parlamenti 
képviselõ mond valami esztelenséget, 
akkor ez már más nap el van felejtve. 
De ha ugyan ezt egy nõ teszi, akkor ezt 
a végtelenségig ismétlik és emlegetik 
szerte az országban. Stephen Harper 
konzervatív vezetõ egy közleményben 
fejtette ki gondolatait a volt 
miniszterasszonyról. “Ms Fairclough 
életét a közszolgálatára áldozta és a 
kanadai értékek továbbítására. 
Emlékezni fogunk rá mint aktivistára és 
emberbarátra és Kanada iránti kitartó 
elkötelezettségére. Gondolataink és 
imáink családjával vannak.”—
Nyilatkozott Mr. Harper.   
  
A „militáns” angol farmer 
szembeszállt a nyelv rendõrökkel  
 
Elwood Quinn, egy a farmer a 
Montreáltól nyugatra fekvõ Perrot 
szigeten, szembe találta magát a 
québeci nyelv rendõrséggel, a Francia 
Nyelv Hivatalával. A Hivatal azzal 
vádolja az angol farmert, hogy a 
területén lévõ 9 tábla sérti a québec 
nyelvtörvényeket, mivel ezeken csak 
angolul van feltüntetve az információ, 
illetve a francia szöveg nem jelenik meg 

nagyobb, prominensebb betükkel. A 
nyelvtörvények értelmében, az angol 
csak másodrangú státusban szerepelhet 
bármilyen reklámozáson, vagy egyéb 
plakáton és franciául kétszer akkor 
betükkel kell feltüntetni az adott 
információt. A Hivatal elmondása szerint 
Mr Quinn egy kitervelt politikai akcióban 
vesz részt, melynek célja a törvények 
megkérdõjelzése. Gerald Paquette 
elmondta, hogy „sok olyan üzlet van, 
mely militáns csoportokat támogat, mint 
például a Québeci Szövetséget.” A 
Québeci Szövetség (Alliance Québec) 
egy angol emberijogokat védõ 
szervezet.  
A Hivatal 6000 dolláros büntetést 
szabott ki Mr Quinn ellen, amiatt hogy 
táblái sértették a nyelvtörvényeket. A 
farmer hevesen reagált az itélet 
hallattán. „Én keményen dolgozom 
mindenegyes átkozott dollárért ezen a 
farmon és ez fennáll minden farmer 
esetében ebben a közösségben....Tehát 
ne jöjjenek ilyen sz_rral, hogy én egy 
politikai akcióban veszek részt.”—
nyilatkozott Mr Quinn. A farmer azt is 
elmondta, hogy harcolni fog a 
pénzbüntetés ellen.  
 
Az elhunyt katona édesanyja 
képviselte a gyászoló családokat  
 
Agatha Dyer helyezte el az idei 
megemlékezés napján a koszorút az 
ottawai háborús hõsök szobránál. Ms 
Dyer fia, Ainsworth Dyer, 
Afganisztánban vesztette el életét 2002-
ben amikor amerikai katonák véletlenül 
rálõttek. Ekkor 3 másik kanadai katona 
is életét vesztette. „Ahogy az idõ múlik, 
egyre kevesebb veterán marad aki 
elmesélheti történetét. Tehát ránk hárul 
a felelõsség—a jelen és a jövõ 
kanadaiakra—hogy megemlékezzünk 
azokra akik áldozatot hoztak.”—Mondta 
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Paul Martin ministerelnök. A mai napig 
700 katona van állomásozva az 
afganisztáni Camp Julianban. Több mint 
1,5 millió kanadai katona harcolt a 
világhaborúkban és a kóreai háborúban.  
 
A volt miniszterelnök a nyítottságra 
szólította fel Bush elnököt  
 
Brian Mulroney, Kanada volt konzervatív 
miniszterelnöke 1984 és 1993 között, 
elmondta hogy George Bush amerikai 
elnöknek javasolja, hogy keresse az 
együttmûködést olyan országokkal mint 
Kanada, Franciaország és 
Németország. „Fontos az elnöknek, aki 
a legnagyobb srác a környéken, hogy 
(...) tiszta lappal induljon.”—Mondta Mr 
Mulroney Halifaxban, egy támogató 
ebéd alkalmával. A volt konzervatív 
kormányfõ szintén az együttmûködésre 
intette Paul Martin jelenlegi liberális 
miniszterelnököt. Ismert, hogy a 
Mulroney kormány alatt, Kanada 
rendkivül közeli és jó viszonyban volt az 
amerikai kormánnyal, különösen Ronald 
Reagan idején. 1987-ben az elhíresült 
Shamrock csúcstalálkozón, a Mr 
Mulroney Reagan elnökkel együtt lépett 
fel a színpadra a kamerák elé egy 
hagyományos ír énekkel. Ekkor kezdték 
meg a tárgyalásokat a közös észak-
amerikai gazdasági zónáról.  
 
Québec Franciaország szövetségese  
 
Többen kritikusan fogadták, hogy az 
ottawai kormány megengedte Jean 
Charest, Québec liberális 
miniszterelnökének, hogy Jean-Pierre 
Raffarin francia kormányfõvel együtt 
utazzon Mexikóba. Michael Behiels 
történész szerint ez egy rettenetes 
precedens lehet és a szövetségi 
kormány várhatóan megfogja bánni 
engedékenységét, amellyel meggyegíti 

Kanadát. Dr. Behiel szerint Kanada 
nemzetközi imázsa is megsérülhet, ha 
tartományok vezetõi képviselik az 
országot, illetve egyéni érdekeit a 
nemzetközi porondon. De Jean Charest 
emlékeztette bírálóit arról, hogy olyan 
területeken mint az oktatás és 
egészségügy, a tartományoknak 
jelentõs hatalmai vannak, igy e témákról 
tárgyalhatnak külföldi vezetõkkel. Mr 
Charest élésen bírálta a kritikusait: „õk 
teljes tudatlanok afelõl, hogy hogyan 
működik országunk.” 
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a közösségi kapcsolattartás és az 
aktuális valamint hasznos 
informaciók és kanadai közéleti 
hírek közlése. A Kanadai Magyar 
Hirlap jelenleg csak internetes 
formában jelenik meg, mivel 
rendszeres bevétellel nem 
rendelkezik. De az itt mejelenô 
irások egy része megjelenik a 
Magyar Krónika nyomtatott újság 
"Kanadai Híradó" címü rovatában.  
Egyházi, közösségi és egyéb non-
profit szervezetek hírei találhatók a 
honlapon. Magyar vonatkozású 
hireken kivül, idöközönként egyéb 
érdekes kanadai eseményekröl is 
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