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Kanada válasza a haiti tragédiára 
Kanada azonnal reagált a január 12-i 
haiti földrengésre: magánszemélyek, 
cégek és az állam több millió 
dolláros felajánlása mellett a kanadai 

hadsereg a kanadai külügyminisztériummal és a kanadai 
nemzetközi humanitárius segélyalappal (CIDA) közösen 
elindította 2000 fős HESTIA műveletet, mely a sürgősségi 
egészségügyi ellátáson kívül mérnöki feladatokban, vízi, 
szárazföldi és légi szállításban, valamint védelmi és 
biztonsági feladatokban nyújt segítséget. A Kanadában 
felállított forródrótra tegnapig 29 000 hívás érkezett, 
melyek segítségével 1727 kanadai állampolgárt találtak 
meg Haitin, míg 479-et még mindig keresnek. 13 kanadai 
holttestét sikerült azonosítani és a kanadai kormány 
segítségével 1504 kanadait 17 különrepülő-járattal 
evakuálni.  
http://www.international.gc.ca

Útmutatás Kanadai bányászati cégeknek  
Stockwell Day, külkereskedelmi 
miniszter bejelentette, hogy Kanada 
Kormánya elindított egy olyan új 
webszájtot, ami a külföldön 
működő kanadai bányászati 
vállalatok etikus ügyvezetéséhez ad 
támpontokat a társadalmi és 

környezetvédelmi felelősségvállalás kérdéseiben. A honlap 
elkészítését kísérő konzultációban az iparág szakértői és 
képviselői mellett különböző szakmai és társadalmi 
szervezetek, kutatóintézetek illetve őslakos csoportok 
vettek részt. http://www.cim.org/csr

EU-Kanada felsőoktatási együttműködések 
A 1996-ban az Európai Unió és 
Kanda által megkötött EU-Kanada 
felsőoktatási kutatási együttműködési 
egyezmény keretében az idei tan-
évben nyolc nagyszabású transz-

atlanti projekt indult el, összesen 1,6 millió dollár (294 
millió forint) költségvetéssel. A hároméves futamidő alatt 
500 diákot érintenek a háromoldalú projektek, melyek 
koncentrálhatnak közös kutatásra, tananyagfejlesztésre, 
hallgatói vagy oktatói mobilitásra és bármilyen 
tudományterületet felölelhetnek. Magyarországról korábban 
a BME és a Nyugat-magyarországi Egyetem pályázott 
sikerrel a programban. 
http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm

Gyakornokok látogattak a nagykövetségre 
Balogh Tímea és Balogh Klaudia, az 
Amerikai Nagykövetség Gyakornoki 
Programjának két fiatal résztvevője a 
Kanadai Nagykövetségre látogattak, ahol 
betekinthettek a kanadai diplomáciai 

képviselet munkájába és mindennapi életébe. A fiatalok 
számára újdonságot jelentett, hogy a nagykövetség 
Budapestről még két másik országban – Szlovéniában és a 
Bosznia-Hercegovinában – is ellátja Kanada képviseletét. 
Pierre Guimond kanadai nagykövet is fogadta a fiatal 
pályakezdőket. Az Amerikai Nagykövetség Gyakornoki 
Programjának célja, hogy segítséget nyújtson fiatal roma 
diplomásoknak azáltal, hogy megismerteti őket a 
professzionális munkahelyi gyakorlattal, illetve angol 
nyelvi képzést biztosít számukra. 
http://hungarian.hungary.usembassy.gov/

Kettős veszteség a kanadai zenei életben 
Az új év első napján 38 éves korában, 
mellrák következtében elhunyt Lhasa de 
Sela. Az amerikai és mexikói szülőktől
származó kanadai énekesnő 2004-ben 
sikerrel szerepelt a Sziget világzenei 
nagyszínpadán is.  

Szintén rákos megbetegedésben hunyt el a héten Kate 
McGarrigle folkénekesnő, Rufus és Martha Wainwright 
édesanyja. Betegsége diagnosztizálása után, 2008-ban 
hozta létre a Kate McGarrigle Alapítványt, melynek 
koncertbevételeit adományozta és mely a szarkómákra 
hívja fel a figyelmet. 
http://www.mcgarrigles.com, http://lhasadesela.com/

Andrea Blanart kitüntette az ottawai nagykövet 
Vastagh Pál ottawai magyar nagykövet 
hétfőn Montrealban Pro Cultura Hungarica 
díjat adott át Andrea Blanarnak, a Kanadai-
magyar Művészek Kollektívája elnökének. 
A külföldi állampolgárok számára adható 
elismerést a művész magyar kultúra 
kanadai megőrzésére irányuló hosszan tartó 

áldozatos munkájával érdemelte ki.  
http://www.chaccanada.org

*** 
További információért, címváltozás vagy leiratkozás esetén, 

javaslataikkal és megjegyzéseikkel kérjük, forduljanak 
munkatársunkhoz a következő e-mail címen: 

juhar.level@international.gc.ca
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