
 
 
 
Vezet a konzervatív párt – 
Jelentõsen megváltoztak az 
erõviszonyok 
 
A választási kampány második 
felében Stephen Harper konzervatív 
pártja átvette a vezetést a 
liberálisoktól a legujabb felmérések 
szerint. A január 5-én a The Toronto 
Star és a La Presse címû 
napilapokban közzétett EKOS 
pártpreferenciás közvélemény-
kutatás kimutatja: a konzervatívokra 
a kanadai választópolgárok 38 
százaléka szavazna. Ezzel szemben 
Paul Martin liberális pártja 
visszaesett 33 százalékra. A 
szocialista Új Demokrata Párt (NDP) 
18 százalékon áll és a nemzeti 
mintából kiderül, hogy a szeparatista 
Bloc Québécois-ra pedig a lakosság 
10 százaléka szavazna, amely két-
három pontos visszaesést jelent a 
québeci szeparatisták számára. Ha 
most lennének a   
választások, a konzervatívok 
alakíthatnának kormányt és Mr. 
Harper lenne a miniszterelnök. De a 
január 23-ai voksolásig még sok 
minden megváltozhat. Számos 
elemzõ rámutatott arra tényre, hogy 
a kanadai lakosság csak néhány 
napig tûri el azt, hogy a jobboldal 
vezet a közvélemény-kutatásokban. 
Ha úgy tûnik, hogy a liberálisok a 
bukás szélén állnak és ha egyre 
valószínûbb a jobb-közép 
kormányzás, akkor történetesen a 
bizonytalan szavazók, valamint az 
NDP baloldali érzelmû táborából is 
sokan átszavaznak a liberálisokra. 
Ez történt a 2004-es választásokon 
is, amikor a voksokás napján az  

 
 
 
NDP „puha” szavazóbázisa 
átszavazott a nagyobbik bal-közép 
pártra.  
 
De ettõl a lehetõségtõl függetlenül 
kétségtelen, hogy idáig a 
konzervatívok jó kampányt folytattak. 
A The Globe and Mail címû napilap 
információi szerint Mr. Harper egyik 
kampány-fõnöke, Patrick Muttart, az 
ausztrál konzervatív párt választási 
stratégiáját tanulmányozta. Brian 
Loughnane, az ausztrál jobboldali 
part igazgatója pedig állítólag 
kapcsolatban áll a kanadai 
konzervatívokkal. Ezen kivül Mr. 
Harper új tanácsadókat szerzett, akik 
rávették a konzervatív 
miniszterelnök-jelöltet, hogy egy 
mérsékeltebb, közvetlenebb stilust 
vegyen fel a kampányban. De a 
konzervatívok még nem nyerték meg 
a harcot. A kanadai liberális párt az 
ország (és egyesek szerint az egész 
nyugati világ) legsikeresebb politikai 
szervezete.  
 
Ezen kivül Mr. Harper egyre nagyobb 
sikerrel tudja megszólítani a 
bevándorlókat—bár a legtöbben még 
mindig a liberálisokra szavaznak. A 
konzervatív miniszterelnök-jelölt 
megigérte, hogy amennyiben 
kormányfõ lesz eltörli a csaknem 
ezer dollár leszállási illetéket, amely 
minden ujonnan érkezõ bevándorlót 
terhel. Ezen kivül, úgy tûnik hogy a 
konzervatívok átvettek egy régi 
szokást a liberálisoktól: egyre 
prominensebben szerepelnek a 
kanadai zászlók és nemzeti jelképek 
a konzervatív kampányban. A 
bevándorlókhoz intézett üzenetében, 
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Mr. Harper egy óriási kanadai zászló 
elõtt tartotta beszédét. Ezzel a 
konzervatív párt patrióta jellegét 
kivánják bizonyítani, illetve 
látványosan kifejteni azt a 
gondolatot, hogy a liberális párt nem 
az egyedüli igazán „nemzeti” politikai 
erõ Kanadában.  
  
                        
 
A liberálisok egy új 
családtámogatási rendszert 
ajánlanak 
 
Paul Martin liberális pártja egy új 
családtámogatási rendszert igért  
január 6-án. Ennek értelmében 
mindazok akik idõs, vagy beteg 
családtagokat gondoznak 
szabadságot vehetnek 
munkahelyükrõl. Ezen kivül Paul 
Martin miniszterelnök azt is 
kijelentette, hogy nyugdíjasok 
ingatlan tulajdonukból származó 
készpénzösszeget kaphatnak majd  
a Canada Mortgage and Housing 
Corporation-on keresztül. Ez annyit 
jelent, hogy egy  öröklakás, illetve 
ház tulajdonosa felveheti a kifizetett 
ingatlanjának értékét készpénzben 
anélkül, hogy háza eladására 
kényszerüljön.   
A liberális párt egy új közösségi 
gondozói programot kiván létre 
hozni, amely arra buzdítaná az 
állampolgárokat, hogy helyi, 
önkéntes közösségeken keresztül 
ápolják a gondozásra szoruló idõs, 
vagy beteg embereket. „A kanadai 
társadalom világszerte 
nagylelkûségéért és nyitottságáért 
ismert. Történetesen liberális érvelés 
az a gondolat, hogy az államnak 
fontos szerepe van a 
családtámogatási rendszerek 

kiépitésében és, hogy minden 
kanadainak meg kell adni azt a 
lehetõséget, hogy teljes mértékben 
részt vehessen közösségük oktatási, 
gazdasági és társadalmi életében—
”mondta Martin miniszterelnök.  
  
                       
 
Paul Martin is aggódik Ariel 
Sharon izraeli miniszterelnökért 
 
Paul Martin, Kanada liberális 
miniszterelnök a napokban 
közleményt adott ki Ariel Sharon 
izraeli kormányfõ súlyos 
egészségügyi helyzetérõl. „Amiután 
tudomást szereztem Mr. Sharon 
komoly állapotáról beszéltem az 
izraeli nagykövettel és a kanadaiak 
nevében együttérzést és a legjobb 
kivánságokat tolmácsoltam a 
külképviseletnek. Gondolataink és 
imáink Sharon miniszterelnökkel, 
családjával és az izraeli néppel 
vannak ezekben a nehéz napokban. 
Sharon miniszterelnök bátorsága és 
vezetõi képessége inspiráció 
mindannyiunknak amikor együtt 
dolgozunk a béke érdekében”—áll 
Mr. Martin közleményében. 
  
                            
 
A rendõrség nyomozást rendelt el 
az állítólagos kiszívárogtatás miatt 
 
November 23-án, Ralph Goodale, a 
liberális kormány pénzügyminisztere 
bejelentette, hogy a kormány nem 
adóztatja a befektetési alapokba, 
illetve kötvényalapokba helyezett 
pénzt. Szokatlan módon néhány 
órával a bejelentés elõtt rendkivüli 
nyerességeket kezdtek felmutatni a 
különbözõ alapok a tõzsdén. Ez 
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azonnal felvetette azt a gyanút, hogy 
a kormányhoz, illetve a 
pénzügyminiszterhez közeli emberek 
kiszivárogtatták az imminens 
kormánydöntést annak a érdekében, 
hogy jobban szerepeljenek a 
befektetési alapok az értéktõzsdén.   
Az e féle kiszivárogtatást a törvény  
szigorúan bünteti és a gyanú miatt 
december 28-án a kanadai király 
rendõrség (az RCMP) bûnügyi 
nyomozást rendelt el az ügyben.  
Az újabb kínos ügy kellemetlen 
pillanatkor jön a liberálisok számára, 
akik egy szoros választási 
kampányban küzdenek hatalmi 
poziciók megtartásáért. De a 
konzervatívok, az új demokraták és a 
szeparatisták már felszólították 
Goodale pénzügyminisztert, hogy 
mondjon le és egyre inkább 
hangsúlyozzák azon érvelésüket, 
mely szerint a liberális part teljes 
mértékben korrupt.  
Mr. Goodale bejelentette, hogy az új 
év elsõ napjaiban õ is fog találkozni 
az  RCMP nyomozóival. A 
pénzügyminiszter elismerte, hogy a 
kormánydöntés hivatalos kijelentése 
elõtt, néhány magasrangú  
hivataloknok már tudott róla és úgy 
szintén Paul Martin miniszterelnök. 
Egy brossardi meccset látogatása 
közben, Mr. Martin is beismerte,  
hogy tudomása volt a befektetési 
alapokat érintõ döntésrõl. “Én voltam 
egyike akinek tudomása volt róla.” 
Mr. Martin továbbra is támogatja 
pénzügyminiszterét és nem fogja 
kérni a lemondását. A botrány 
kitörése után végzett Decima 
közvélemény-kutatás kimutatja, hogy 
a lakosság 45 százaléka támogatná 
Mr. Goodale lemondását, míg 38 
százalék továbbra is szívesen látná 
a pénzügyminiszteri tisztségben.  

Az RCMP hangsúlyozta, hogy még 
“nincsen semmilyen bizonyíték, 
amely büntettre mutatna.” A 
rendõrség azt is elmondta, hogy a 
vizsgálat hónapokig is eltarthat. Ez 
azt is jelenti, hogy január 23-án—a 
választás napján—még nyitott lesz 
az ügy. 
 
                       
 
Megtámadták a kanadai 
külügyminisztert a montreáli 
metrón  
 
December 28-án este nyolc órakor 
egy férfi megtámadta Pierre 
Pettigrew külügyminisztert a 
montreáli metrón. Az eset a sárga 
vonal Cote-Vertu nevû végállomásán 
történt. A támadó Mr. Pettigrew 
mobilját próbálta elrabolni és a 
támadás közben kisebb sérüléseket 
szenvedett a külügyminiszter. Egy 19 
éves jó szamaritán jött Mr. Pettigrew 
segítségére, aki szintén megsérült a 
konfrontáció közben. A rendõrök a 
támadót megtalálták, õrizetbe vették 
és erõszakos bûntettel vádolták. 
Frederick Estelle, a 24 éves vádlott 
december 30-án jelent meg a 
bíróság elõtt. Bevallása szerint tudta, 
hogy egy közismert személyt 
támadott meg. Mr. Estelle családja is 
jelen volt a tárgyaláson, de rokonai 
sem találtak magyarázatot az 
erõszakos viselkedésért. Elmondták, 
hogy a fiatalember szigorú 
keresztény családból származik. A 
bíro elrendelte, hogy január 10-ig 
õrizetbe tartsák Mr. Estelle-t amikor 
is újabb tárgyalásra kerül sor.  
A CTV kanadai televízió kérdésére 
Pierre Pettigrew szóvívõje elmondta, 
hogy a külügyminiszter szeret utazni 
a metrón testõrei nélkül. A történet 



Kanadai Magyar Hírlap                                                                                      2006. január 7. 

 4

iróniája az, hogy éppen néhány 
hónappal ezelõtt tort ki egy botrány 
amikor kiderült, hogy Mr. Pettrigrew 
adófizetõ pénzbõl fedezett külföldi 
útjaira vitte sofõrjét, még akkor is 
amikor alig került sor vezetésre. 
 
                       
 
Kanadát gúnyolta egy amerikai 
jobboldali mûsorvezetõ 
            
 „Kanada egy édes ország. Olyan 
mint az értelmi fogyatékos 
unókatestvéred akivel minden évben 
Hálaadáskor találkozol és kedvesen 
megveregeted a fejét. Tudod, hogy 
aranyos, de nem veszed õt 
komolyan. Ez a Kanada.” Ezeket 
találta mondani Kanadáról Tucker 
Carlson, egy közismert amerikai 
televíziós mûsorvezetõ, aki nyiltan 
vállalja jobboldali nézeteit közéleti 
mûsorán. Mr. Carlson az utóbbi 
napokban tovább ment kritikájával. 
„Mindenki akiben van egy kis 
intelligencia és ambíció már elhagyta 
Kanadát és New Yorkba költözött.”—
nyilatkozott Mr. Carlson. A 
mûsorvezetõ szerint Amerikában 
nem is tudják Kanada nevét és 
egyáltalán nem foglalkoznak az 
északi szomszéddal.  Mr. Carlson 
szerint a kanadaiak nem igazán 
követik a politikát, hiszen jóformán 
mást sem csinálnak csak 
szánkóznak.   
Ez nem az elsõ alkalom, hogy az 
amerikai jobboldal keményen bírálja  
Kanadát. Tavaly Ann Coulter, egy 
szókimondó jobboldali újságíró a 
FOX nevû televízión elmondta, hogy 
Kanadának „örülnie kéne, hogy 
egyáltalán engedjük még létezni egy 
kontinensen velünk.” 
 

                           
 
A konzervatív vezérnek „nincsen 
ideje” az Amerika-ellenességre 
              
Az utóbbi napokban fontos 
kampánytémává vált a kanadai 
liberális kormány egyre feszültebb 
kapcsolata a Fehér Házzal. Éppen a 
héten derült ki, hogy múlt hónapban 
valószinü, egy amerikai nukleáris 
tengeralattjáró behatolt a kanadai 
sarkvidékre, anélkül, hogy engedélyt 
kért volna a kanadai kormánytól. 
Ezen kivül tovább folytatódik a 
puhafa körüli kereskedelmi vita, 
melynek során az amerikaiak immár 
évek óta illegális vámtarifákat 
szabtak ki az Egyesült Államokba 
érkezõ kanadai faanyagokra és így 
több millió dolláros veszteségeket 
okoztak a kanadai vállalatoknak. A 
választási kampányban pedig David 
Wilkins, a Kanadába kirendelt 
amerikai nagykövet bírálta a 
kormánykörökben uralkodó Amerika-
ellenességet. Erre a kijelentésre Paul 
Martin, Kanada liberális   
miniszterelnöke úgy reagált, hogy 
neki „ne diktáljanak” Washingtonból.  
 
Eközben Stephen Harper 
konzervatív miniszterelnök-jelölt is 
kénytelen volt megszólalni a kialakult 
vita kapcsán. Ismeretes, hogy Mr. 
Harper politikája mindig is közelebbi 
kapcsolatokat szorgalmazott a két 
észak-amerikai ország között és 
rendszeresen elitéli a liberális 
kormány (szerinte) Amerika-ellenes 
magatartását, valamint ellenzi a 
liberálisok által alkalmazott hazafias 
szólamokat és a nyers érzelmekre 
épülõ kanadai nacionalizmust.  
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„Nincsen idõm ócska Amerika-
ellenességre—„nyilatkozott Stephen 
Harper a CTV Kanadai Televíziónak 
készült évvégi interjúban december 
23-án. Továbbá azt is elmondta, 
hogy szerinte a kanadai 
miniszterelnök egyik legfontosabb 
feladata az, hogy közeli 
kapcsolatokat ápoljon a Fehér 
Házzal és az Egyesült Államok 
elnökével. „Nem vagyok naív. 
Tudom, hogy milyen politikai célokat 
szolgál a retórikus zászló-lengetés. 
De valójában ez nem szolgálja 
Kanada érdekeit.” A CTV 
mûsorvezetõje rámutatott arra a 
tényre, hogy az Amerika-ellenesség 
népszerû a sokkal liberálisabb 
Kanadában és, hogy ezzel 
szavazatokat lehet szerezni. Mr. 
Harper szerint éppen ez a liberális 
párt stratégiája a választási 
kampányban. Mr. Martin egy 
szópárbajt kiván kiélezni az USA-val.  
„Paul Martin egy hamis háborút akar 
George W. Bush elnökkel. Remélem, 
hogy a kanadaiak ezen átlátnak.” De 
mind e mellett a konzervatív 
miniszterelnök-jelölt beismerte, hogy 
lehangolónak tartott néhány olyan 
dolgot amit az amerikaiak, illetve 
amit David Wilkins amerikai 
nagykövet mondott a választási 
kampány során a kanadai-amerikai 
viszonyról. „Az amerikai kormány ne 
avatkozzon be a kanadai választási 
kampányban. Nem értem, hogy miért 
reagáltak az amerikaiak Martin 
miniszterelnök kijelentéseire. Paul 
Martin olyan mint egy gyerek az 
iskola-udvaron, aki kényelmes 
távolságról üvölt oda a verekedõ 
fiúnak anélkül, hogy bármikor is 
pofozkodás törne ki--”mondta Mr. 
Harper a CTV interjúban.  

Az beszélgetés végén boldog 
Karácsonyt kivánt a konzervatív 
vezetõ és röviden kifejtette 
gondolatait Kanadáról. „Remek 
országunk van! Ne feledkezzünk el 
arról, hogy megvagyunk áldva.” 
                       
                        
 
Paul Martin: Rendkivül derûlátó 
vagyok Kanada jövõjét illetõen 
              
„Rendkivül derûlátó vagyok Kanada 
jövõjét illetõen és szerintem 
nyeregben vagyunk. A kanadai 
gazdaság az egyik legerõsebb a 
világon. A munkanélküliség most a 
legalacsonyabb hosszú évek óta.” 
Többek között ezeket mondta Paul 
Martin miniszterelnök a vele készült 
Karácsony elõtti CTV interjúban. A 
liberális miniszterelnök továbbá azt is 
hangsúlyozta, hogy fontos 
különbségek vannak a liberális és 
konzervatív programok között. Mr. 
Martin szerint Stephen Harper 
radikálisan leakarja építeni az 
államot és a föderális kormány 
szerepét. Ezzel szemben a liberális 
párt egy egységes Kanadát és egy 
erõs központi kormányt képzel el. 
Arra a kérdésre, hogy nem-e lenne 
mégis jó az országnak, hogy ha 12 
év után a liberális kormány 
elveszítené a választást és igazi 
változás következne be Ottawában, 
Mr. Martin így reagált: „Mindig 
történnek  változás és a kormány 
ehhez igazodik.” A választási 
kampányban a miniszterelnök 
lándzsát tört a nemzetiegység mellett 
és hevesen bírálta a québeci 
szeparatistákat. Tovább kiván 
"harcolni Kanadáért" és szerinte a 
kanadai  föderálizmus alapvetõ 
egyéniségéhez tartozik. 
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A Montreáli Magyar Iskola tanítói 

 
A Montreáli Magyar Iskola tanítói 
Ciamarra Júlia, az iskola 
igazgatójának lakásán jöttek össze 
2006. január 6-án. A megbeszélés 
és ebéd mellett, búcsút vettek Varga 
Timeától, az iskola egyik tanárától 
aki a napokban visszamegy 
Magyarországra. Timea kollégái és 
barátai remélik, hogy majd ismét 
találkozhatnak Montreálban. 

     
Varga Timea, a Magyar Iskola 
tanára, a HUREL alelnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTREÁLI MAGYAR 
BIZOTTSÁG 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó 

A Montreáli Magyar Bizottság – több 
tagszervezete közreműködésével, a 
montreáli magyar főkonzulátus 
bezárása alkalmából 

Dr. Csejtei István főkonzul és 
kedves felesége, Ildikó 

búcsúztatására 
 

DÍSZVACSORÁT rendez. 
 

A vacsorát állófogadás és 
pohárköszöntő előzi meg. 

 
Időpont:      2006. január 20-án, este 

6:30 órakor 
 

Helyszín: a Magyar Otthon – 
ÉTTERMÉBEN 

 
Hozzájárulás: személyenként $20.- 

(Csejtei házaspár részére ajándékot 
is tartalmaz) 

 
Tekintettel a Foyer Hongrois – 

Restaurant helyiségének korlátolt 
befogadó lehetőségére, kérjük 
mielőbb jelentkezzen. Ha több 

személyt szándékozik bejelenteni, 
sziveskedjék  társasága minden 
egyes tagjának teljes nevét és 

telefonszámát közölni. 
 
 
Katolikus Plébánia: 387-9503 
Református Egyház: 731-5732 
Mailáth Mária: 482-8136 
Ciamarra Júlia: 739-1065 
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The 1956 Hungarian Revolution 50 Years 
Later— 

Canadian and International Perspectives 
  

Call for Papers 
 October 2006 marks the fiftieth anniversary of 
the 1956 revolution in Hungary and the arrival to 
Canada, a few months later, of nearly 40,000 
Hungarian refugees. The Hungarian uprising--the 
world’s first televised revolution--became a 
defining moment in the history of the Cold War 
and captured the interest of people throughout 
the world. New information has become available 
in the last fifteen years and additional primary 
source documents have surfaced since the 1996 
conference, held in Budapest. In light of these 
developments, an international scholarly 
conference is being organized between October 
12-14, 2006 by the University of Ottawa’s 
Institute of Canadian Studies, with the 
cooperation of the Hungarian Studies 
Association of Canada and the Canada-Hungary 
Educational Foundation.   
Proposals for conference papers and 
presentations relating to the scholarly 
examination of 1956 are welcome and should 
relate to one or more of the following broadly 
defined themes: 
  
       1.   The 1956 revolution in Hungary in its 
historical, historiographical, and political 
contexts. 

2.   An examination of the international 
context of the revolution and its aftermath. 

3. Canadian immigration and refugee 
policies in the 1950’s, the Canadian 
government’s response to the refugee 
crisis (comparisons to other countries), 
as well as the reception and integration 
process of the Hungarian arrivals. 

4. Contributions to Canadian life and 
society and comparative studies of post 
1956 refugee and immigrant movements 
to Canada. 

 Please submit your proposal of 250 words, or 
less, and biographical information by February 
20, 2006 in either English or French, the working 
languages of the Conference.  Paper proposals 
may be sent electronically, in the form of a word 
document, or by regular mail to the following 
address: 
 Attn: Pierre Anctil 
Institute of Canadian Studies 
University of Ottawa 
52 University St. Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
e-mail: egervari@uottawa.ca 

1956 – La révolution hongroise 50 ans plus 
tard. 

Perspectives canadiennes et internationales. 
  

Octobre 2006 marquera le cinquantième 
anniversaire de la révolution de 1956 en Hongrie 
et l’arrivée au Canada, quelques mois plus tard, 
de presque 40 000 réfugiés hongrois. La 
révolution hongroise – la première à être 
télévisée – est devenue un événement marquant 
de l’histoire de la Guerre froide et a suscité de 
l’intérêt dans le monde entier. Depuis une 
quinzaine d’années de nouveaux 
renseignements sont devenus disponibles et, en 
particulier depuis le colloque de 1996 tenu à 
Budapest, bien des sources primaires ont aussi 
été découvertes.  À la lumière de ces 
développements, un colloque universitaire 
international aura lieu du 12 au 14 octobre 2006 
à l’Université d’Ottawa. Il est organisé par 
l’Institut d’études canadiennes en collaboration 
avec l’Association d’études hongroises du 
Canada et la Fondation éducative Canada-
Hongrie.  
 Des propositions de communication ayant trait à 
l’examen scientifique des événements de 1956 
devraient toucher un ou plusieurs des thèmes 
suivants : 
1.         La révolution de 1956 en Hongrie dans 
ses contextes historique, historiographique et 
politique.  
 2.         L’examen du contexte international de la 
révolution et de ses                             
conséquences.  
 3.         Les politiques canadiennes 
d’immigration et celles concernant les réfugiés 
dans les années 1950, la réponse du 
gouvernement à la crise des réfugiés (en 
comparaisons de celui d’autres pays), ainsi que 
l’accueil et l’intégration des Hongrois au Canada.  
4.         L'étude comparative de la contribution à 
la vie et à la société  canadienne des réfugiés et 
de l’immigration après 1956.  
 Veuillez soumettre les propositions d’un 
maximum de 250 mots en français ou en anglais, 
les deux langues de travail du colloque, 
accompagnées renseignements biographiques, 
d’ici le 20 février 2006. Les propositions peuvent 
être acheminées par voie électronique ou par 
courrier traditionnel à l’adresse suivante :  
Pierre Anctil 
Institut d’études canadiennes 
Université d’Ottawa 
52, rue Université  
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
egervari@uottawa.ca 
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Miklósházy Attila püspöknek lejár a 
megbízása 

Levelek és Felhívások 

 
2005. December 20.  

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!                          

Kérem olvassa el mellékelt felkérésünket, s 
amennyiben méltónak találja tervünket 
közöljön pár sort az újságban.          
Tisztelettel és köszönettel:                    

Horváth Ferenc. 

Trianon emlékmű állítási projekt 

Az emlékmû állítás Nagykörû település jobb 
érzésû lakóinak pártoktól független civil 
kezdeményezése, melyet támogat az Ártér 
Nagykörûi Kulturális és Mûvé-szeti Egyesület 
és Nagykörû Önkormányzata is. 

 Az emlékmû tervezésével és megalkotásával 
a Karcagon alkotó, Munkácsy-díjas és 
Szervatius-díjas Gyõrfi Sándor 
szobrászmûvészt bíztuk meg. A szervezõk és 
településünk képviselõ testülete a mellékelt 2-
es számú tervet fogadták el. 

 Gyöngyössolymosi mészkõ tömb-halom, 
oldalán a szétdarabolt Magyarország tardosi 
vörös márványból, esztergált süttõi mészkõ 
oszlopokon bronz turulmadár. A tömb-halom 
belsejében szeretnénk elhelyezni az elcsatolt 
területekrõl hozott egy-egy követ és egy-egy 
marék földet is. Az emlékmû helye 
Nagykörûben a Szabadság tér parkosított 
területe. 

 A Trianon emlékmû tervezett költsége, miután 
Gyõrfi úr lemondott eszmei alkotói díjáról, 
mintegy 4,5 millió forint, azaz 17600 euró. 
Fenti összeget közadakozással szeretnénk 
összegyûjteni. Várjuk az adományokat a világ 
bármely pontján élõ igaz magyaroktól és 
magyarok civil szervezeteitõl. 

További információért: geotisza@t-online.hu 

Tel.: +36-56-494-101 és +36-30-2780-735 

Levelek és Felhívások 

 
2005. December 24. 
 
Kanadai Magyar Hetilap Fõszerkesztõjének! 
Tisztelt Fõszerkesztõ Ur! 
  
Nádasdy-Bugyul Erzsébet, /Dr.Horváth Lajosné/ magyar 
költõ vagyok, és szeretettel küldöm üdvözletemet a lap 
valamennyi Tisztelt Olvasóinak. Egy jogvédett 
költeményem jelent meg izraeli, magyar, és arab nyelven, 
különbözõ lapokban, teljes sikerrel.  A költemény a lehetõ 
legaktuálisabb, amelynek a cime "IMA A FÖLDÉRT.." 
Csodálatosképpen ugy az arabok, mint a zsidók, 
muzulmánok és keresztények magukénak vallották, 
hihetetlen,  hogy milyen béke és lelkiéhes a világ.  
  
Sok ajánlásra, ezt a költeményt "Üdvözlõlap" formájában is 
szeretnénk megjelentetni, a világ valamennyi nyelvén, 
hiszen hitben, és lelkiéhségben nincs közöttünk különbség. 
Sziriában például a nemzeti ünnepük alkalmával - 
áprilisban - valószinü, hogy sok ezer példányban gazdára 
talál.  Ehhez a gyönyörü programhoz Kanadában 
sponzorokat, és szervezõ-bonyolitókat keresek, partneri 
kapcsolatban, akik hozzánk hasonlóan lelkesek, és 
odaadók. 
  
E partneri kapcsolatban más fontos, és érdekes programok 
is megvalósitásra kerülhetnek. Megadom az 
elérhetõségemet, és türelmetlenül várom a jelentkezõ 
partnereimet, hogy mielõbb kerekasztal társaságot  tudjunk 
létrehozni, akár Gyula városában, akár Budapesten, de 
akár Kanadában is bárhol.  
  
Esetleg "Egy Csillag Felragyog" cimmel Kanadaszerte 
zenés szerzõi esteket lehetne tartani, amely tartalmas., és 
melodikus élvezetet nyujthat. 
  
Személyemrõl még annyit, hogy puritán, egyszerü költõ 
vagyok, meghatározó, nemes erdélyi gyökerekkel.  
  
Kérem, hogy sziveskedjen a levelemet az ujságjában 
közzétenni, riportként, és legyen szép és közös 
élményünk, ott, és itt. 
Üdvözlettel:  
   
Nádasdy-Bugyul Erzsébet 
E-mail cím: prayer@axelero.hu 
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Miklósházy püspöknek lejár a 
megbizása 

                 
Miklósházy Attilának, a külföldön élő 
római katolikus magyarok 
püspökének megbízása 2006-ban 
lejár. Miklósházy püspök a torontói 
St. Augustine’s Seminary-ból tartja a 
kapcsolatot a nyugati világban 
működő magyar egyházközségekkel 
immár 16 éve. Legutóbbi 
körlevelében elmondta azt, hogy 
még nem lehet tudni, ki fogja átvenni 
a püspöki megbízást.  
“Hálás vagyok az elmúlt 16 
esztendőért, amikor az emigráns 
magyarságot szolgálhattam 
korlátozott módon, de a 
lehetőségeim szerint. Rendkivüli 
élményekben volt részem az 
emigráns magyarok között, akik 
hősiesen és áldozatosan 
megmaradtak hitükben és 
magyarságukban. Csak azt 
sajnálom, hogy gyengeségeim miatt 
nem tudtam többet tenni értük. 
Köszönetet kell mondanom 
mindazoknak, akik igen nehéz 
körülmények között összetartották és 
szolgálták a magyarság ügyét—”írta 
a püspök úr. 
Kanadában és a nyugati világban 
mindenhol egyre csökken a magyar 
egyházközségek létszáma és egyre 
nehezebb fiatal magyar papokat 
szerezni. Erre a tényre a püspök úr 
is rámutatott levelében. 
“Az emigráció egyre inkább az 
idősek sorsát éli, papjaink is fogynak 

velünk együtt. Kötelességünk tehát 
nemcsak elfogadni a természetes 
fejlődést, de meg kell tanulnunk Szt. 
Istvántól, hogy másnyelvű népekkel 
együtt kell élnünk, különösen amikor 
keresztény hitünk erre kötelez. Az 
integrálódás a helyi társadalomba és 
egyházba keresztény kötelességünk, 
de ugyanakkor magyar nemzeti 
azonosságunk megőrzése 
becsületbeli feladat, nemcsak 
magunk, hanem a második és 
harmadik generáció számára is”—
fogalmazott Miklósházy püspök 
körlevelében.  
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