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A parlament lerohanása, a képviselők 
fogságbavétele, a kormányfő lefejezése 
Ezt tervezte a 17 terrorista gyanusított 
Az RCMP és a kanadai 
nemzetbiztonsági szervek ál-
tal elfogott 17 terrorista 
leakarta rohanni a kanadai 
parlamentet, fogságba akart 
venni politikusokat, Kanada 
miniszterelnökének lefe-
jezését tervezték és a CBC, 
Kanada közszolgálati televízió 
székházának lerohanása volt 
egyik céljuk. Ez derül ki abból 
a vádiratból, amit június 6-án 
olvastak fel az ügyvédek a 
Brampton városi bíróság előtt 
összegyült országos és 
nemzetközi médiának. Ezen 
kivül, a fiatal gyanusítottak 
felakartak robbantani erőmű-
veket dél-Ontarioban és a to-
rontói értéktözsdét, valamint a 
CSIS, Kanada nemzetbizton-
sági hivatala is célpontjukká 
vált. 
A gyanusítottakat 24 órás el-
szigeteltségben tartják a Ma-
plehurst nevü fogházban, ami 
északra fekszik Torontótól. A 
védőügyvédek szerint egyál-
talán nem hagyhatják el 
cellájukat és angol nyelvű 
Koránokat kaptak, arab nyel-
vűek helyett. A gyanusítot-
tak—melyek közül 5 kiskorú—
nem találkozhatnak szüleikkel 
és csak egy vastag üvegabla-
kon keresztül beszélhetnek  

ügyvédeikkel.  Donald 
McLeod, Jahmaal James, az 
egyik gyanusított ügyvédje 
elmondta: azt szeretné 
elérni, hogy ha a fogházban 
lehetőség lenne a közös 
imádkozásra a gyanusítottak  
számára. “Ők Muzulmánok. 
N y i l v á n v a l ó a n  e g y ü t t 
akarnak imádkozni”—mondta 
McLeod. 
 
S t e p h e n  H a r p e r : 
“Értékeink miatt váltunk 
célponttá” 
Június 2-én és 3-án kanadai 
rendőrök 17 férfit tartóztattak 
l e ,  a k i k  t e r r o r i s t a 
robbantásokat terveztek 
Torontó környékén, illetve  

Képforrás: Kanadai Miniszterelnöki Hivatal (PMO) 

dél-Ontarioban. Több mint 
400 rendőr vett részt a  
vizsgálatban. A rendőrök 
három tonna ammonium 
n i t r á t o t  t a l á l t a k  a 
gyanusítottaknál és Mike 
McDonell a RCMP részéről 
elmondta, hogy a terrorista 
veszély “valós és komoly 
volt.”  
Tizenöt gyanusított a 
Brampton városi bíróság 
előtt jelent meg szombaton 
és kiderült róluk, hogy a 
gyanusított Torontohoz 
közeli külvárosokban, 
valamint Kingstonban 
éltek, többnyire kanadai 
állampolgárok és közülük  
(Folytatás a 2. oldalon) 
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e g y e s e k  e g y e t e m i 
hallgatók. Az RCMP 
becslése szerint a tervezett 
robbantások háromszor 
akkorák lettek volna mint 
az 1995-ös Oklahoma 
városi robbantás, mely 168 
áldozatot követelt. Luc 
Portelance, a kanadai 
n e m z e t b i z t o n s á g i 
szervezet (a CSIS) egyik 
tisztjének elmondta, hogy a 
gyanusítottak egymástól 
eltérő etnikai hátterűek, de 
a közös tényező az, hogy 
valamennyiük az Al Kaida 
által hírdetett Iszlamista 
ideológiát követi. “Fontos 
tudni, hogy ez a rendőri 
akció nem vetít rossz fényt 
egyik etnikai közösségre 
sem.”  
Számos helyi, és országos 
rendőri alakulat részt vett a 
vizsgálatban, nevezetesen  

Kanada célponttá vált—terrorista merényletekre készültek 
(Folytatás az 1. oldalról) 

az RCMP, a CSIS, a torontói 
rendőrség, a Peel régiós 
rendőrség,  
a Durham régiós rendőrség 
és az INSET, az “Integrált 
N e m z e t b i z t o n s á g i 
Végrehajtási Alakulat.” 
Stephen Harper kanadai 
min isz tere lnök szer in t 
Kanada is célponttá vált a 
t e r r o r i s t á k  s z á m á r a . 
“ K a n a d a ,  k a n a d a i 
intézmények, a kanadai 
gazdaság és a kanadai nép 
volt állítólagos célpontjuk. 
Időről időre történelmünk 
során célponttá válunk 
é l e t f o r m á n k  m i a t t , 
társadalmunk, értékeink és 
sokszínűségünk miatt. Olyan 
értékekről van szó, mint a 
szabadság, a demokrácia, 
és a törvény tisztelete. Ezek 
az értékek teszik naggyá 
Kanadát—”Mondta Harper 
miniszterelnök.  

Nem ismerték a terroristák elég jól 
Ottawát 
A terroristák nem ismerték 
elég jól Ottawát, Kanada 
fővárosát, ezért néhány 
h ó n a p p a l  e z  e lő t t 
l e m o n d t a k  e r e d e t i 
t e r v ü k rő l ,  m i s z e r i n t 
felrobbantották volna a 
parlamenti Béketornyot és 
fogságba vettek volna 
parlamenti képviselőket.  
Ezt tudta meg a Canadian 
Press és a felfedezést a 
CTV kanadai televízió is 
közzétette. Az eredeti 
t e r v e k  f é l u t o n 
megváltoztak: a főváros  

         
elleni támadások helyett, csak 
dél-Ontar io tar tományra 
kivántak összpontosítani a 
terroristák.  
A letartóztatások után, 
jelentősen megnövelték a 
kanadai parlament körüli 
rendőri jelenlétet, bár a 
szakértők szerint tovább kell 
erősíteni a biztonságot. 

A radikális 
muzulmán vallási 
vezetők deportálása 
is szóba került 
Nemzetbiztonsági szakértők 
arra szólították fel a kanadai 
kormányt, hogy deportálják az 
o r s z á g b a n  p r é d i k á l ó 
szélsőséges muzulmán vallási 
vezetőket.  „Nem kéne 
engedni, hogy a radikálisok 
ilyen könnyen jöhessenek ide. 
Továbbá elkéne intézni azt, 
hogy aki szélsőséges témákról 
prédikál, azt kiutasítjuk az 
országból”—mondta Martin 
Collacott június 8-án, a CTV 
kanadai televízió reggeli 
hírműsorán. Monte Solberg 
bevándorlási miniszter szerint 
a konzervatív kormány 
megvizsgálja a lehetséges 
intézkedéseket. Amennyiben 
valóban lehetővé teszik az 
I s z l a m i s t a  k l é r u s o k 
deportálását,  Kanadában is 
létrejöhet a Nagy Británia és 
Egyesült Államokban más 
használt model. Abban a 
mecsetben ahol a 17 
terroristából 5-en imádkoztak, 
Imam Aly Hindi elmondta, 
hogy ő sohasem prédikált 
gyűlöletről. „Mi senkit sem 
kivánunk radikálizálni”—
mondta Hindi. Az imam szerint  
nem meggyőző a vád a 17 
terrorista gyanusított ellen.  
Stockwell Day, Kanada 
közbiztonsági minisztere 
szerint az a probléma, hogy a 
terroristák „az interneten 
található információval tápláják 
szélsőséges ideológiájukat.” 
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Mit írtak a magyarországi médiában a tervezett 
terrorista merényletekről? 

 
Nyakazásra készültek Kanadában                                                          
Lefejezték volna – miniszterelnököstül – a kormányt, a kanadai rádió- és 
tv-adó lerohanását tervezték és felrobbantották volna a parlamentet: ez 
a vád a Kanadában elfogott terroristák ellen.A terrorizmussal vádolt, 
kivétel nélkül muszlim gyanúsítottakat a múlt hét végén 400 különleges 
ügynök fogta el; összesen 17-en vannak, öten még fiatalkorúak. Egy 
amerikai tisztségviselő, aki ismeri az ügyet, arról beszélt hogy a vádlot-
tak mind "saját nevelésű terroristák" – azaz kanadaiak. (Magyar Hírlap—
jún. 8.) 

 

Terroristaképzés Kanadában                                                           
További letartóztatások várhatók Kanadában, ahol a múlt hétvégén ti-
zenkét embert vettek őrizetbe. Őket azzal vádolják, hogy terroristákat 
képeztek ki, és robbantásos merényletek végrehajtására készültek. Az 
őrizetbe vett személyek feltételezhetően az iszlám radikális hívei, akik 
kapcsolatot tarthattak fenn az al-Kaidával. (…) A letartóztatást követően 
ismeretlen tettesek megrongáltak egy mecsetet, amelynek huszonnyolc 
ablakát törték be. A Torontói Iszlám Alapítvány elnöke szerint ezzel kez-
detét vette a hatszázezer fős kanadai muzulmán közösség elleni meg-
torlás.  (HírTv—június 8.) 

                                                                          
Lefejezte volna a miniszterelnököt                                                 
Stephen Harper kanadai kormányfő lefejezésével fenyegetőzött a Ka-
nadában a múlt héten őrizetbe vett terroristagyanús emberek egyike, 
közölte kedden a gyanúsított ügyvédje a vádhatóság közlésére hivat-
kozva. Merényletek előkészítésével gyanúsított 17 embert, köztük öt 
fiatalkorút vett őrizetbe pénteken a kanadai rendőrség egy nagyszabású 
terrorellenes akcióban. (Magyar Nemzet Online—június 6.) 

 

 

                                                                                                                  
A kanadai miniszterelnök lefejezését is tervezték a terroristák-
Túszejtés, bombarobbantások, a kanadai parlament levegőbe röpítése, 
a torontói tőzsde fölrobbantása, a CBC televízió torontói központja elleni 
merénylet, a kanadai miniszterelnök lefejezése szerepelt a gyanúsítottak 
terveiben. Minderről az egyik gyanúsított, a 25 éves Steven Chand ügy-
védje számolt be a sajtónak, miután megkapta a vádpontokat.   Az 
amerikai sajtó - mint egyébként az amerikai politikai osztály is - rend-
kívüli figyelemmel kíséri a torontói fejleményeket.  (Járai Judit, A Magyar 
Radio honlapja-jún. 7.) 

 “Egy kriminális 
szekta működik az 
Iszlámon belül”  

        
Wajid Khan, Mississauga-
Streetsville Liberális képviselője 
a kanadai parlamentben 
elmondta: az Iszlámon belül egy 
kriminális szekta működik, mely 
ellen fel kell, hogy szólaljon az 
egész muzulmán közösség. „Én 
azt mondom a kanadai 
muzulmán közösségeknek, 
hogy ne védjék az Iszlám 
vallást, hiszen az nem szorul az 
ő védelmükre. Azt kell tudni, 
hogy a közösségen belül létezik 
egy kriminális szekta. Nem lehet 
az egész vallást hibáztatni. 
Timothy McVeigh, több mint 60 
gyilkosság volt itt Torontóban és 
a gyerekek agymosáson 
mennek keresztül, hogy drogot 
szedjenek, vagy lépjenek be a 
prostituáltok világába. Ez egy 
tágabb, társadalom probléma, 
ez egy kanadai probléma. Nincs 
olyan,  hogy ’keresztény 
probléma,’ vagy ’muzulmán 
probléma.’ El kell ismernünk, 
hogy ez a szélsőséges szekta 
hozta a muzulmán közösséget 
e b b e  a  h e l y z e t b e . 
Felelőségérzetük kell, hogy 
legyen, óvatos kell, hogy 
legyenek és együtt kell, hogy 
dolgozzanak az állammal”—
Nyilatkozott Khan a Globe and 
Mail-nek.  
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Jól vizsgáztak az ottawai francia iskolabizottságok 

Ottawa két francia nyelvű 
iskolabizottsága Ontario 
tartomány „Top 10” 
listájára került—írta az 
Ottawa Citizen című 
napilap. A felmérést a 
Fraser Intézet végezte el 
és ennek keretében 
ö s s z e s e n  7 6 
iskolabizottságot, illetve 
2818 általános iskolát 
vizsgált meg.  

Kelet-Ontario francia nyelvű 
katolikus iskolabizottsága 3. 
helyezetet kapott, míg Ottawa 
f r a n c i a  n y e l vű  á l l a m i 
iskolabizottsága 9. helyere 
jutott. Ehhez képest az angol 

Ottawa-Carleton kerület i 
katolikus iskolabizottság csak 
42.-ik a listán és az Ottawa-
Carleton kerületi állami 
iskolabizottság pedig 53. 
helyen végzett. A Woodroffe-
Carling-ban lévő Terre-des-
Jeunes iskola kapta a 10.-ik 
legjobb helyezetet 100 
iskolából.                     

                

Az idei volt a legmelegebb tavasz  

Idén két rekord döntöttünk 
meg Kanadában.  A 
legmelegebb tél után 
következett azonnal a 
legmelegebb tavasz, az 
Environment Canada 
mérése i  szer in t .  A 
hőmérséklet 3 fokkal volt 
magasabb az átlagnál 
márciusban, áprilisban és 
májusban.  

Az Environment Canada 1948 
óta méri a hőmérsékletet 
Kanadában. A becslések 
szerint idén az átlagnál 
m e l e g e b b  n y á r r a 
számíthatunk, főleg Alberta, 
Manitoba és Saskatchewan 
tartományokban. Québecben 
és Ontarioban az átlaghoz 
k ö z e l i  h őm é r s é k l e t r e 
számíthatunk.  

Montreálban az átlag napközi 
hőmérséklet június elején 23 
fok, míg estére átlagosan 12 
fokra megy le. Torontóban a 
napközi átlag ugyanerre a 
periódusra 24 fok és éjszakára 
pedig 13.  
 
 

Madárinfluenza Kanadában? 

A H5-ös vírus jelenlétét 
észlelték több háziszárn-
yasban, így a madárinflu-
enza hivatalosan is meg-
jelent Kanada, így Észak-
Amerika területén – jelen-
tette be a kanadai fõállator-
vos pénteken –, tudatta az 
Objektív Hírügynökséggel 
az Rsoe. Dr. Lamont 
Sweet elmondta, hogy 
egyelõre nincs tudomásuk 
humán fertõzésrõl, de aki 
közvetlenül kapcsolatba 
került fertõzött állattal,  

speciális kezelésnek vetik alá.  
A fertõzött állatokat – egy kis-
libát, valamint húsz libát és 
kacsát – a Kanadai Prince Ed-
ward sziget keleti részén, 
O´Leary településen, egy 
magánháznál találták. A pé-
nteki bejelentés egyelõre csak 
magát a vírust azonosította, az 
alfaj kiderítésére irányuló vizs-
gálat eredménye hétfõre, de 
legkésõbb keddre lesz kész. 
 
(Forrás: CanadaHun) 
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Canada’s Hungarian Scholars—the Twenty-Second Annual  
Hungarian Studies Conference 
Christopher Adam 
 
Every year, thousands of uni-
versity professors, graduate 
students, researchers and in-
dependent scholars descend 
upon the campus of a Cana-
dian university for the annual 
Congress of the Humanities 
and Social Sciences. For the 
past 22 years a relatively 
small, but dedicated group of 
Hungarian academics have 
also met every May under the 
aegis of the Hungarian Studies 
Associat ion of Canada 
(HSAC). HSAC is the only rec-
ognized scholarly society in 
Canada dedicated to examin-
ing all aspects of Hungarian 
history, literature, politics, cul-
ture, linguistics and society. 
HSAC held its 2006 confer-
ence with the nation’s other 
scholarly associations at York 
University in Toronto. 
This year’s program took place 
on May 27-28 and focused on 
the 1956 Hungarian Revolu-
tion from a number of different 
p e r s p e c t i v e s .  N á n d o r 
Dreisziger, the most prominent 
of Hungarian-Canadian histori-
ans, opened the conference 
by examining the Canadian 
reaction to the revolution, on 
the part of both the federal Lib-
eral and the provincial Tory 
governments. Andor Tari, 
HSAC’s president, also fo-
cused on the Canadian aspect 
by presenting the findings of a 
psychological study on a 
group of 1956 refugees. In ad-
dition, the conference saw 
presentations on the role of 
churches and religious com-
munities in the reception   

And integration of the refu-
gees, a presentation by Eva 
Tomory on the contribution of 
Hungarians to business in On-
tario, a paper by Zita McRob-
bie-Utasi from Simon Fraser 
University on speech patterns 
among the children of ’56-ers, 
as well as a personal testi-
mony from Márta Mihály, one 
of the Sopron foresters who 
studied in British Columbia. 
Mihály’s was not the only per-
sonal testimony at this confer-
ence. Judith Galántha 
Hermann, a former HSAC 
president, presented her ex-
periences working for Radio 
Canada International’s Hun-
garian broadcast, which was 
heard throughout the world 
between 1956 and 1991. 
Hermann also published her 
essay in HSAC’s “Lectures 
and Papers in Hungarian 
Studies” series, thus providing 
a new and invaluable primary 
source document for any his-
torian or researcher interested 
in studying the late twentieth- 

century history of Hungarians 
in Canada. 
The arrival of more than 
38,000 Hungarians to Canada 
in 1956-57 changed the face 
the country and helped shape 
multicultural policies and pro-
grams. Judy Young, president 
of the Canada-Hungary Edu-
cational Foundation (CHEF) 
and a long-time civil servant 
for the federal government, 
traced the role of 1956 in the 
development of Canadian cul-
tural pluralism. Individual Hun-
garians also left an important 
mark on Canada. There could 
not have been a more suitable 
location for the 2006 HSAC 
conference than at York Uni-
versity, where the main build-
ing on campus, Vari Hall, is 
named after the Honourable 
George W. Vari, a 1956 refu-
gee from Hungary, who was 
the subject of a brand new 
documentary by  
(Continued on page 6.) 



                            
 

Apáknapi Ebéd a 
Mátyás Pincében 

A Magyar Ház ÖNKÉNTESEI Szeretettel 
várják az Apukákat családjaikkal egy vidám, 

zenével egybekötött ebédre 

A Mátyás Pincében 
840 St. Clair Ave, West 

Vasárnap, június 18-án 12:30-kor 

Belépődij felnőtteknek $16 
Nyugdijasoknak, gyerekeknek $12 

Jegyelővétel és helyfoglalás 416-654-4926. 
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Canada’s Hungarian Scholars 
(Continued from previous page) 
 
PhD student and HSAC member Enikő Pittner. 

In addition to history and the social 
sciences, the conference program included 
three papers on Hungarian literature, in relation 
to the revolution. George Bisztray, the former 
chair in Hungarian studies at the University of 
Toronto, examined the memoirs of Hungarian 
refugees arriving in Canada, while Ágnes 
Simándi, an author, theologian and regular 
contributor to Hungarian Life, focused in on the 
work of Tamás Tűz, a poet and priest of the 
émigré community. János Kenyeres, a visiting 
professor at the University of Toronto took a 
more “global” approach by analyzing the 1956 
revolution as reflected in international literature. 

Several scholars also examined the 
revolution within the context of Hungary and 
Hungarian domestic politics. Pál Pilisi of the 
Université de Chicoutimi in Québec looked at 
the events leading up to the uprising, while 
Mária Hargitai, a medical doctor and member of 
the Hungarian Medical Chamber, examined 
how the Hungarian health-care system 
struggled through the days of the revolt and 
attempted to meet the needs of the population 
of Budapest. 

The future of any scholarly association 
depends on the involvement of young scholars 
and graduate students. This year’s conference 
included a paper given by Jason Kovacs, a 
PhD candidate at the University of Waterloo, 
who examined the role the annual Kaposvár 
pilgrimage in the maintenance of Hungarian 
Catholic identity in Saskatchewan. 

The annual conference organized by the 
Hungarian Studies Association of Canada 
provides the best Canadian forum to discuss 
and debate all aspects of the Hungarian past, 
present and future. Next year’s conference will 
take place in Saskatoon, another fitting location 
for HSAC’s annual meeting, especially in light 
of the fact that the province we today call 
Saskatchewan saw the arrival of the first 
Hungarians in the 1880s and 1890s and the 
establishment of the first Hungarian 
communities in Canada. 

 

Pictures: Enikő Pittner 

For more information on the  
Hungarian Studies Association of 
Canada / Association Canadienne  
d'Études Hongroises, please visit 
the association website: 
www.hungarianstudies.org 
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Képriport Londonból 

LONDONI TULIPÁNOK—Május elején tulipán-mezők diszítették London belvárosát. A fenti kép 
egy, a Thames folyó közeli parkban készült. A lenti képen a folyó partjain lévő óriás kerék látható, 
valamint egy kép a Marble Arch-hoz közeli parkról. (Képek: Ádám Christopher) 
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Felvételek Londonból 
 

A BUCKINGHAM PALOTA ELŐTT—A Buckingham Palota előtt piros tulipánok virítottak április 
utolsó vasárnapján. (Képek: Ádám Christopher) 
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Képriport Londonból 

A SZINÉSZEK TEMPLOMA—Az „Actors Church” belseje a Covent Gardens városrészében. A lenti 
képekben látható egy csendes mellékutca Acton városban, mely a belvárostól nyugatra fekszik, 
valamint a helyi pub, a „Red Lion and Pineapple,” egy esős májusi napon. (Képek: Ádám C.) 



LONDONI RENDŐRÖK—A kép a londoni Trafalgar Square-en készült 2006. május 1-én, ahol a brit 
főváros fegyvernélküli rendőrei ügyeltek a rendre és álltak a turisták szolgálatába, akik rendszeresen 
fényképezgették őket.  A lenti képeken a Trafalgar Square-en lévő szökőkút látható, valamint a British 
Museum belső udvara. (Képek: Ádám Christopher)  
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Az angol főváros képekben 
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 MEGHÍVÓ 
AZ EGYHÁZKÖZSÉG NYÁRI PROGRAMJAIRA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚRNAPI KÖRMENET: június 18-án, 10.30-kor 
A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ KURÁTORI TESTÜLET                        

MAGYAR TALÁLKOZÓKAT RENDEZ  
június 25-én: PÉTER-PÁL - pikniket és augusztus 20-án: SZENT ISTVÁN – pikniket 

 Mindenkit szeretettel vár a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség és 
egyesületei az idei Péter Pál pikniken 2006. június 25-én, 11 órától! A piknik a templom 

rawdoni parkjában kerül megrendezésre. Rawdon egy Laurentiens-ben található község és 
kb. másfél óra autóval Montreálból. Autóbuszt is indítunk elegendő jelentkező esetében! 

Jelentkezni lehet szerdáig, június 21-ig, a plébánia telefonján: 514-387-9503. A jelentkezés 
nyilván annyit 

jelent, hogy vállaljuk az utazási költséget ($10.-). 
 
 
 

 

Nyári Programok  
 

2006-ban ismét 
megrendezik a 

rawdoni magyar 
piknikeket! 


