
 
 
                    
Lezárult az Air Canada átalakulása 
A kanadai nemzeti légitársaság a 
regionális utakra összpontosit  
 
2004. szeptember 30-án az Air 
Canada kikerült a fizetésképtelenség 
elleni védettség státusa alól. Az 
átstruktúrált nemzeti légitársaság 75 
kisebb méretû, rövid távolságokra 
alkalmas utasszállító repülõket 
vásárolt, fõleg a Bombardier cégtõl. 
Robert Milton, a légitársaság 
igazgatója elmondása szerint, 
“fundamentálisan átgondoltuk, hogy 
mi kik is vagyunk? A mai nap egy 
meghatározó pillanata az új Air 
Canadának.” De nem biztos, hogy 
minden utas olyan pozitivnak fogja 
találni a változásokat mint Mr Milton. 
Az átalakulásnak egy lényeges része 
ugyan is a járatokon felszolgált 
kosztot érinti. Ezentúl a közepes 
távolságú járatokon nem lesz többé 
ingyenes ellátás, hanem 
amennyiben az étkezést egyesek 
ingénylik, az utasok menübõl 
válogathatnak ebédet, illetve 
vacsorát külön árért. Tehát legtöbb 
belföldi járatain az Air Canadának 
kimondottan “fapados” jellege lesz. 
De a nemzeti légitársaságnak nem 
szünnek meg problémái és kihivásai 
az elkövetkezõ honapokban. Az 
utóbbi években erõs kompeticióval 
kell szembesülnie az Air Canadának 
hiszen egyre erõsebb a diszkont, 
kisebb légitársaságok térhódítása a 
belföldi piacon. Elsõsorban a nyugat-
kanadai West Jet, valamint Jetsgo 
és a Canjet bõvítették ki egyre 
hatékonyabban országos 
hálozatukat. Olcsóbb árakkal, jobb 
kiszolgálással és kellemesebb  

 
 
 
légkörrel próbálják tovább szûkíteni 
az Air Canada mozgásterét.  
 
Egy évvel hosszabította meg a 
miniszterelnök a kormányzó 
ciklusát 
A kisebbségi kormány alatt a 
gyakorlattal rendelkezõ kormányzó 
fontos lehet  
 
Paul Martin liberális miniszterelnök 
kijelentette, hogy Adrienne Clarkson 
általános kormányfõ az 5 éves 
ciklusa lejárta után egy tovább egy 
évig szolgálhat mint a II. Erzsébet 
királynõ hivatalos képviselõje 
Kanadában. Mr Martin elmondása 
szerint a kormányzó kitûnõ munkát 
végzett 1999-ben elkezdett ciklusa 
óta és nyitottnak és közvetlennek 
bizonyult Kanada közösségeivel 
tanúsitott kapcsolattartásában. 
“Nincs semmi kétség arról, hogy a 
kormányzó jelentõs gyakorlattal 
rendelkezik és e gyakorlat nagyon 
értékes egy kisebbségi 
kormányban.”—Fogalmazott a 
miniszterelnök. Ms Clarkson 
kormányzó októberben ünnepli 
kormányzói kijelölésének ötödik 
évfordulóját és továbbra is folytatja 
teendõit egészen 2005. 
szeptemberéig. Az utóbbi napok 
legfontosabb feladata a 38. alsóház 
ünnepélyes megnyítás és az azt 
követõ hagyományos trón beszéd a 
parlament szenátusában.  
 
Többé nem oszthatnak ki Bibliákat 
az új állampolgároknak  
A Kanadai Bibliai Társulat (Canadian 
Bible Society) immár 50 éve 
osztogat ingyen Bibliákat új 
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bevándorlóknak a kanadai 
állampolgársági ceremoniákon. Ez a 
hagyomány azonban megváltozni 
látszik. A föderális kormány szerint a 
keresztény szentirások jelenléte az 
állami ünnepségen ütközik a kanadai 
kormány szekuláris jellegével. A 
montreáli Catholic Times címû 
havilap idézte a Társulatnak küldött 
kormányi levelet. “Mi úgy látjuk, hogy 
a szent könyvek engedélyezése az 
állampolgári ceremóniákon elvonhat 
ennek üzenetétõl és egyes vallások 
felé hallgatólagos jóváhagyásként 
értelmezhetõ.  
 
Az emigrációs és állampolgársági 
hivatal elmondása szerint panaszok 
érkeztek be bevándorlók részérõl az 
ingyenes Bibliákkal kapcsolatban. A 
katolikus lap értesülései szerint a 
Társulatnak szándékában áll 
fellebbezni a döntést. A Társulat 111 
idegen nyelven is nyomtatja az ó és 
új testamentumokat valamint 28 
kanadai õslakói nyelven is.   
  
Parti Québécois áttörés az idõközi 
választásokon 
Kire szavaztak a nemzetiségi 
közösségek?  
 
A szeparatista Parti Québécois két 
választókerületben aratott gyõzelmet 
szeptember 20-án, míg a kormányzó 
liberálisok és Mario Dumont 
ellenzéki Action Démocratique pártja 
összesen egy-egy helyen bizonyult 
gyõzedelmesnek. A legnagyobb 
meglepetés, azonban a montreáli 
Laurier-Dorion választókerületben 
történt ahol is a 39 éves Elsie 
Lefebvre, a Parti Québécois-ból 
tudhatta magáénak a legtöbb 
szavazatot. Laurier-Dorionhoz 
tartozik Montreál Park Extension 

városrésze, mely egész Kanada 
egyik legszegényebb környéke. A 
lakosság 41 százaléka a 
szegénység határ alatt találja magát 
és a munkanélküliség meghaladja a 
14 százalékot.  
 
De a Park Extension legfontosabb 
jellegzetessége a multikulturalizmus. 
A lakosság többsége, pontosan 
51%, a bevándorlókból alkotott 
etnikai kisebbségekhez tartozik, míg 
csak 43% francia és 5 százalék 
angol százmazású. Ezért is 
tekintették sokan ezt a kerületet mint 
egy liberális bástyát, hiszen a 
bevándorlók és nemzetiségi 
csoportok történetesen a 
liberálisokra szavaznak. Jean 
Charest liberális vezetõ is a 
gyõzelemre számított és a 
kerületben várta az eredményeket, 
illetve ott állt szándékába 
gyõzedelmi beszédet tartani. Ezzel 
szemben Mr Charest elmondta, õ 
“elfogadja, hogy az emberek azt 
akarják, hogy a kormány 
figyelmesebben hallgasson rájuk.” 
De hozzátette, hogy a liberálisok 
meggyõzõdései nem változnak.  
Bernard Landry, Parti Québécois 
vezetõ várható örömmel fogadta az 
eredményeket. “Ez egy fantasztikus 
eredmény és egy biztos áttörés 
testvéreinknél a kultúrális 
közösségekben. Ez egy jel, hogy sok 
szavazó Québec-et tartja 
hazaföldjének, az után ahol született 
(...) Mára már nincsenek liberális 
várak Québecben.” –Nyilatkozott Mr 
Landry. Ezen kivül, a szeparatista 
vezér elmondta, hogy a választás 
egy üzenet a liberálisok “reakciós 
kormányának, mely tönkreteszi 
Québec-et.” 
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De Mr Landry állításaival szemben, a 
Le Devoir napilap szerint a 
bevándorlók most sem szavaztak a 
szeparatista pártra, hanem a Laurier-
Dorion kerülethez csatolt Villeray 
városrész francia lakossága adta le 
voksát a Parti Québécois jelöltjére és 
nem pedig a Park Extension etnikai 
csoportjai.  
 
Kifütyülték a román elnököt 
Montreálban  
 
Ion Iliescu rideg és kellemetlen 
fogadtatásban részesült szeptember 
18.-i montreáli látogatása során. Az 
új Románia Park felavattásán vett 
részt a román elnök a Town of 
Mount Royal-ban. A 200 jelenlévõ 
mellett több tucat tüntetõ „Menjél 
haza,” „hazaáruló” és egyéb jelzõvel 
skandálta Mr Iliescut. Többek között 
azért tüntettek a román elnök ellen, 
mert egyesek úgy vélték, hogy az 
utóbbi években jelentõs számban 
szivárogtak be volt kommunisták a 
kormányba. A parkot a 100 éves 
román bevándorlás emlékére avatták 
fel. A montreáli román lakosság 
35,000 nagyságú. 
 
„A nevem Barry.” 
A montreáli anglikán egyház új 
püspököt választott  
 
Barry Clarke lett a montreáli anglikán 
egyház új püspöke, miután 
megnyerte a szeptember 18-án 
megtartott szavazást a belvárosi 
Christ Church katedrálisban. Elsõ 
szónoklatában Clarke püspök 
elmondta, hogy õ az egyházon belüli 
sokszínűség és nyitottság híve. 
Szintén közvetlenségére tett 
tanubizonyságot amikor felhívta a 
megjelentek figyelmét arra, hogy 

miként szólítsák az új anglikán 
vezetőt. „A nevem Barry. Hívjatok 
Barrynak.”—fogalmazott Mr Clarke. 
Az új püspök felelõs lesz csaknem 
18,000 anglikánért és 80 
egyházközségért. 
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