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KANADA FŐKORMÁNYZÓJA ÁLLAMI LÁTOGATÁST TESZ MAGYARORSZÁGON  
 
A méltóságos Stephen Harper, Kanada miniszterelnöke felkérésére Őexcellenciája, a 
méltóságos Michaëlle Jean, Kanada főkormányzója és Őexcellenciája Jean-Daniel Lafond 
úr 2008. november 24 és 26 között állami látogatásra utazik a Magyar Köztársaságba.  
 
Az állami látogatás középpontjában áll többek között a négy országban lezajlott demokratikus 
átmenet, országaink történelmi és kulturális kötődései, bővülő kereskedelmi kapcsolatai, valamint 
a NATO küldetésekben, különösen Afganisztán újjáépítésében való közös részvétel. 
 
A kanadai delegáció tagjai, akik különféle területről érkeznek – a sokszínűség, és kormányzás; 
kisebbségi integráció; művészet és kultúra; civil szerepvállalás; ifjúság; illetve jogállamiság és 
szabadságjogok – aktívan közreműködnek majd Őexcellenciáik civil társadalommal folytatott 
megbeszélésein.  
 
“Ez a látogatás lehetőség számunkra, hogy kifejezzük e négy ország ezredforduló óta elért 
rendkívüli fejlődése iránti elismerésünket,” hangsúlyozta a főkormányzó. “Ezen túl alkalmunk 
nyílik Kanada és Európa, főként az Európai Unió közötti kapcsolatok és szövetség 
megszilárdítására, megerősítésére.” 
 
Az állami látogatások fontos szerepet játszanak Kanada más országokkal folytatott 
kapcsolataiban. 
 
A méltóságos Michaëlle Jean meggyőződése, hogy a 21. században meg kell találjuk azokat az 
értékeket, amelyek közösek valamennyi civilizációban. A főkormányzó hiszi, hogy a látókörünk 
világméretűvé szélesedésével még nagyobb szolidaritásra van szükség a világban. Erre a 
szolidaritásra való felhívás az, amelyet lépten nyomon hangsúlyoz szerepköréből fakadóan. 
Eddig a főkormányzó hivatalos és állami látogatást a következő országokban tett: Afganisztán, 
Algéria, Dél Afrika, Ghána, Mali, Marokkó, Argentína, Brazília, Chile, Franciaország, Haiti, 
Olaszország és a Cseh Köztársaság.  
 
A kanadai delegációról információ elérhető a www.gg.ca weboldalon. Az Őexcellenciáik és a 
delegáció tagok által írt blogokat pedig a www.citizenvoices.gg.ca honlapon olvashatják.   
 
 

http://www.gg.ca/
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KANADA FŐKORMÁNYZÓJA  
 

Kanada berendezkedése parlamentáris demokrácia 
és alkotmányos monarchia. II Erzsébet brit királynő 
Kanada királynője és államfője. A méltóságos 
Michaëlle Jean a Koronát képviseli Kanadában és ő 
hajtja végre az államfői teendőket.  
 
A főkormányzó elnököl a miniszterelnök, Kanada 
főbírója és a kabinetminiszterek beiktatása 
alkalmával. Egyik fő feladata biztosítani, hogy 
Kanadának mindig legyen miniszterelnöke és 
működő kormánya. A főkormányzó hívja össze a 
Parlamentet, ahol felolvassa a kormány 
célkitűzéseit tartalmazó Trónbeszédet és 
jóváhagyja a Parlament által elfogadott 
törvényjavaslatokat, amelyek ezáltal törvényerőre 
emelkednek. A főkormányzó rendszeresen 
tanácskozik a miniszterelnökkel, illetve a különböző 
kormánytisztviselőkkel. A főkormányzónak jogában 
áll tanácsot adni, bátorítani és figyelmeztetni. 
 
A főkormányzó a Kanadai Fegyveres Erők 
Főparancsnoka. A főkormányzó fogadja a királyi 
látogatókat, államfőket és más kiemelkedő 
személyiségeket. Külföldön tett állami látogatásai 
alkalmával a főkormányzó vezeti a delegációt, 
amely különféle kanadai érdekeket, eredményeket 
és szaktudást képvisel.  

Őexcellenciája, a méltóságos Michaëlle 
Jean, Kanada főkormányzója, és férje 
Őexcellenciája Jean-Daniel Lafond 

 

FIGYELEM: Minden program előzetes tájékoztatás nélkül változhat. A legfrissebb információt a 
www.gg.ca honlapon találja.  
 



Hivatalos  Program 
 

Kövesse a látogatást online a www.gg.ca weboldalon!  
 
Tekintse meg a látogatás során készült fotókat, videókat és az elhangzott beszédeket a 
www.gg.ca weboldalon.  
 
Látogassa meg a www.citizenvoices.gg.ca weboldalt és csatlakozzon a társalgáshoz az ott lévő 
blogok olvasásával és hozzászólásokkal. Az innovatív és dinamikus www.citizenvoices.gg.ca 
bárki számára lehetővé teszi, hogy könnyedén kommunikáljon, kiterjessze kapcsolatait és 
megismerje a Rideau Hall-t.  

 
Hétfő, november 24 
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG 
 
A küldöttség hivatalos fogadása katonai tiszteletadás mellett 
Excellenciáikat katonai tiszteletadás mellett hivatalosan fogadják a Magyar Köztársaságban. 
Szent György tér, Sándor Palota, Budapest 
 
Találkozó a Magyar Köztársaság elnökével 
Excellenciáik Kanada és a Magyar Köztársaság közötti kapcsolatokról folytatnak megbeszélést a 
Magyar Köztársaság elnökével Sólyom Lászlóval, valamint feleségével Sólyom Erzsébettel, 
amelyhez később a hivatalos delegáció tagjai is csatlakoznak.  
Sándor Palota, Budapest 
 
Találkozó az Országgyűlés elnökével 
Excellenciáik a tiszteletükre rendezett ebéd alkalmával találkoznak Dr. Szili Katalin házelnökkel.  
Parlament, Budapest 
 
Koszorúzás az ismeretlen katona sírjánál  
A főkormányzó koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál, ezzel adózva a háborús halottak 
emlékének.   
Hősök tere, Budapest 
 
Találkozó a Magyar Köztársaság miniszterelnökével 
Excellenciáiknak lehetőségük nyílik a kanadai-magyar kapcsolatokról folytatott megbeszélésre 
Gyurcsány Ferenccel, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével. 
Parlament, Budapest 
 
A Magyar Köztársaság elnöke által adott állami vacsora  
Őexcellenciája Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke és felesége Sólyom Erzsébet 
vendégül látják Excellenciáikat a tiszteletükre rendezett állami vacsorán.  
Szépművészeti Múzeum, Budapest 
 
 
Kedd, november 25 
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG 

 
Látogatás a Kesztyűgyár Közösségi Házban, kerekasztal-beszélgetés a veszélyeztetett 
fiatalokról  
A főkormányzó Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere és a Mérei Ferenc Fővárosi 
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezésében mikro-konferencián vesz részt, 
hogy megvitassa a magyar és kanadai ifjúság kihívásait és az ezeket célzó programokat. A 
főkormányzó szeretné megosztani mindazt a tudást és tapasztalatot, amelyet a Párbeszéd az 
ifjúsággal kezdeményezés és a Kanada-szerte általa vezetett megbeszélések során szerzett. A 

FIGYELEM: Minden program előzetes tájékoztatás nélkül változhat. A legfrissebb információt a 
www.gg.ca honlapon találja.  
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FIGYELEM: Minden program előzetes tájékoztatás nélkül változhat. A legfrissebb információt a 
www.gg.ca honlapon találja.  
 

látogatás keretében a vendégek megtekinthetik a több kultúrát ötvöző negyedet, amelyben a 
Kesztyűgyár Közösségi Ház is található, és a helyi területmegújítási törekvések eredményeit. 
 
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Budapest nyolcadik kerületében található, abban a negyedben, 
ahol a város a lakosok életkörülményeit javító programot indított. A 2008 augusztusában átadott 
közösségi házban számos fiataloknak szóló tanfolyam és tanácsadás vehető igénybe. A házban 
több szervezet is működik, köztük a Roma Ifjúsági Szövetség és a Kábítószer-ellenes Szövetség.  
Kesztyűgyár Közösségi Ház, Budapest 

 
DUNAKESZI, MAGYARORSZÁG 
 
Látogatás a Bombardier gyár vonat és jármű összeszerelő üzemében  
Őexcellenciája különvonattal érkezik a Bombardier vonat és jármű összeszerelő üzemébe és 
megtekinti a vasútikocsi-összeszerelő részleget, valamint az üzem más munkaterületeit. A 
magyar kormány és a Bombardier egy-egy képviselője kíséretében a Főkormányzó a magyar-
kanadai kereskedelmi együttműködésről és annak előnyeiről kíván szólni.  
 
A Bombardier a Magyarországon legtöbb dolgozót foglalkoztató kanadai vállalat, amely a MÁV 
partnere. A látogatás során megtekintett üzemben a Bombardier személyszállító járműveket 
gyárt, felújít, átépít és generáloz. Az üzemet és a budapesti Nyugati pályaudvart egyaránt a 
Gustav Eiffel iroda tervezte. 
Indulás a budapesti Nyugati pályaudvarról a Bombardier gyár vonat és jármű összeszerelő 
üzemébe Dunakeszire.   
 
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG 
 
Fogadás a Magyarországon élő kanadai közösség tagjaival 
Őexcellenciáiknak lehetőségük nyílik találkozni a Magyarországon élő kanadaiakkal a Lukács 
Cukrászdában, amely a kanadai magyar Huszti család tulajdona és az általuk nemrégiben 
felújított történelmi épületben működik. A fő chef Devin Ticmanis szintén kanadai. 
Lukács Cukrászda, Budapest 
 
A művészet számít: a film társadalmi szerepe napjainkban  
Őexcellenciája Jean-Daniel Lafond vezeti ezt a kanadai és magyar film- és kulturális iparágakról 
rendezett, A művészet számít fórumot.  
 
A művészet számít elnevezésű fórumsorozat izgalmas platformot biztosít a művészek, a 
tudományos élet és a közszféra szereplőinek, hogy a kultúra társadalomban betöltött szerepének 
kihívásait vizsgálják, és arról eszmecserét folytassanak. Kanadában és külföldön eddig több mint 
harminc A művészet számít fórum került megrendezésre.  
Uránia Nemzeti Filmszínház, Budapest 

 
 
Szerda, november 26 
BUDAPEST, HUNGARY 

 
A kanadai magyarok tiszteletére állított emlékkő avatása  
Az 1956-os forradalom után Kanada 40 ezer magyart fogadott be. Azóta a magyar származású 
kanadaiak közössége már mintegy 300 ezer főre nőtt. A Főkormányzó felavatja a Budapest 
legnagyobb parkjában, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékmű szomszédságában 
elhelyezett, a Kanadában menedékre talált magyarok előtt tisztelgő emlékövet, amelynek 
felállítása a kanadai magyarok adományainak köszönhető.  
Városliget, Budapest 
 
 


