
 
 
                    

Flanders Mezején 
 
Flanders mezején pipacsok nõnek 
Keresztjei közt egy temetõnek 
Ez jelöli a mi helyünket; s bár fenn 
az égen 
Még bátran szól a pacsirta ének  
Lenn, az ágyúdörgésben nem 
hallod õket.  
Mi vagyunk a halottak, kik pár 
napja még  
Éltünk, elestünk, ragyogott ránk a 
naplemente 
Szerettünk, szerettek minket s 
most itt a vég, 
Flanders mezején. 
Viaskodjatok Ti az ellenséggel; 
Átadjuk a fáklyát elhaló kézzel;  
Vigyétek Ti azt magasra tartva.  
De ha hûtlenek lesztek hozzánk, 
mélyén a sírnak  
Mi nem tudunk aludni, bár 
pipacsok nyílnak  
Flanders mezején.  
                        -John McCrae, 1915. 
 
Nem felejtünk 
John McCrae verse ma is él  
 
John McCrae nevét leginkább 
Kanadában ismerik, ahol valamennyi 
iskolában megtanítják Flander 
Mezején címû versét az ott tanuló 
diákoknak. Minden november 11-
én—az elesett katonák emlékének 
napján-- dr MacCrae verse elhangzik 
szerte az országban. John MacCrae 
1872-ben született Guelph, 
Ontarioban. Skót presbyteriánusok 
leszármazottja volt és gyermekkora 
óta a hadsereg iránt érdeklõdött. 
Közben 1898-ban megszerezte  
 

 
 
 
orvosi végzettségét a torontói 
egyetemen.  
Kanada 1915 áprilisában belépett az 
elsõ világháborúba és 45,000 
kanadai katonát küldött Európába, 
akik az angolok mellett harcoltak. 
Köztük volt dr McCrae is, aki 
alezredesként és tábori orvosként 
szolgált a kanadai gyalogos erõknél, 
Ypres-ben. John MacCrae naponta 
többszáz megsebesült katonát ápolt 
a belgiumi harcmezõkön. A 
következõ sorokat irta édesanyjának 
a háború borzalmairól: 
“Az általános vélemenyem az, hogy 
ez egy rémálom. A legkeserûbb 
harcokban vettünk részt. Tizenhét 
napig és tizenhét éjszakáig egyikünk 
sem vehette le ruháit—még 
bakancsainkat sem—csak 
idõközönként. E idõ alatt még 60 
másodpercig sem vett szünetett a 
lövöldözés hangja…És e mellett a 
háttérben ott voltak mindig a holtak, 
a megsebesültek és az a rettenetes 
szorongás….” 
Egy nappal mielõtt megirta volta 
hires versét, éppen legjobb barátja 
vesztette életét a harcokban és lett 
eltemetve. John McCrae 1918-ban 
elhúnyt tüdõgyulladásban. 40 éves 
volt.  
 
“Born Again” evangélikus 
gyõzelem az USÁ-ban 
 
Az Egyesült Államokban november 
2-án lezajlott elnökválasztásokon 
nem csak George Bush republikánus 
gyõzött, hanem az egész „born 
again” evangélikus keresztyén 
mozgalom. A több mint 50 millió 
szavazót számoló déli baptista és az 
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un. újjászületett keresztények tábora 
erõben jelent meg kijelölt 
szavazóhelységeknél ahol 
helyenként hosszú órákon keresztül 
kellett állni a voksoláshoz. A 
választási részvétel elérte a 60 
százalékot, mely magasabb érték 
mint az utóbbi évtizedek 
választásainál elért szám. 
Megfigyelök szerint George Bush és 
kampány fõnökei sikeresen 
megszólították a mélyen vallásos 
evangélikus tömegeket, különösen a 
déli államokban. Míg Bush elnök is 
ehhez a az evangélikus táborhoz 
tartozik, John Kerry már „csak” 
katolikus, mely közel sem hoz 
magával egy olyan egységes és 
elkötelezett szavazótábort mint az 
evangélikusok közössége. Az sem 
segítette a demokratikus kihívót, 
hogy a katolikus egyház püspöki 
tanácsa is látszólagosan George 
Bush mellett állt, mivel a 
republikánus elnök erélyesebben 
ellenezte az abortuszt és az 
azonosnemûek házasságát. Oly 
annyira volt sorsdöntõ az elnök-
jelöltek vallásos elkötelezettsége—
és, hogy ez mennyire azonosul az 
egyéni szavazó saját hitével--hogy a 
katasztrófálisan sikerült iraki 
hadjárat, melyben több mint 1100 
amerikai katona esett áldozatul és a 
továbbra is szabadlábon lévõ, 
felvételeket készítõ Bin Laden sem 
tudta felülmúlni a vallás központi 
szerepét a 2004-es választásokban. 
A demokraták elõálltak csábító 
gazdasági tervekkel, egy új, 
biztosabb külpolitikával, 
meghírdették a könyörtelen harcot 
az Alkaida és terrorizmus ellen, 
valamint felhasználták a csendesebb 
és biztonságosabb Clinton korszak 
iránt érzett nosztalgiát 

kampányukban. De ez mégsem volt 
elég választást nyerni. Talán a 
legfontosabb elem mégis hiányzott—
a demokratikus part nem volt képes 
megszólítani a evangélikus 
szavazókat és nem azonosult 
kultúrájukkal és világnézetükkel.   
 

Mindenszentek 
Mert a legárvább akinek 
még halottai sincsenek 
bora ecet könnye torma 

gyertyájának is csak korma 
álldogálhat egymagában 

kezében egy szál virággal 
mert a legárvább akinek 
még halottai sincsenek.” 

Kányádi Sándor 
 
Megszûnik a Magyar Hírlap  
 
Megszûnik a Budapesten nyomtatott 
Magyar Hírlap címû napilap. A lap 
ismert volt a társadalmi kérdésekben 
tanúsított liberális beállítottságáért 
és a gazdasági területen pedig neo-
liberális állásfoglalásaiért. A lapot 
publikáló Ringier Kiadó Kft a 
napokban erõsítette meg a hírt, hogy 
megszûnik a magyarországi lap. A 
Magyar Hírlap 2004. november 6-án 
jelenik meg utóljára. 
 
Viszontlátásra Mirabel! 
A montreáli repülõtér véglegesen 
bezárja kapuit  
 
Amikor 29 éve, 1975 októberében 
kinyitotta kapuit a Montreáltól több 
mint egy órás útra északra fekvõ 
Mirabel nemzetközi repülõtér, akkor 
csodát vártak Kanada legujabb, 
óriási repülõterétõl, mely kapuként 
szolgált volna valamennyi 
tengerentúli járatnak. Több mint 
10,000 farmert telepítettek ki 
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akaratuk ellenére farmjaikról, illetve 
házaikból mivel ezt a területet 
használták fel a „csoda” repülõtér 
felépítésére. A föderális kormány 
többszáz éves házakat és tanyákat 
bontott le a „fehér elefántnak” 
becézett repülõtér építésében. 
 
 De már megnyitása után a Mirabel 
évente vesztességes volt és igy is 
maradt 30 éven keresztül. Ez 
részben azért is történt, mert egyre 
több nemzetközi járat a torontói 
Pearson repülõtérre érkezett és a 
Montreáltól messze fekvõ Mirabel 
pedig nem bizosított könnyû 
közlekedési lehetõséget a városba. 
Sohasem épült ki a tervezett vonat 
összeköttetés Montreál és Mirabel 
között és, ahogy múltak az évek, 
egyre több járat kikerülte Montreált 
és inkább Torontóba költöztette 
székhelyét. Akik átszálltak, vagy 
megérkeztek a Mirabelhez, 
megismerhették a széles, végtelenül 
hosszúnak tünõ és gyakran kihalt 
folyosókat. Sohasem volt elég utas, 
hogy a repülõtér teljes 
kapacításában mûködhessen.  
 
1997-ben jelentõsen lecsökkentették 
a Mirabelhez érkezõ járatokat és 
ezeket átirányították a régibb, jóval 
kisebb de a belvárostól 15 percre 
fekvö Dorval (késöbb Pierre Elliott 
Trudeau) repülõtérre. Ekkor már 
fõleg nemzetközi charter járatokra és 
fapados utakra használták a sokkal 
fontosabb és méltóságosabb 
szerepre megtervezett repülõteret. 
Montreálba érkezõ utazókat egy 
szinte teljesen kihalt, sötét 
óriásrepülõtér fogadta. Ez év 
november 1-tõl pedig befejezõdik a 
repülõtér leépítése és véglegesen 
bezárják Mirabel kapúit. A Mirabel 

megmaradt dolgozóit pedig 
áthelyezik a Trudeau repülõtérre és 
csaknem 200-an pedig 
munkanélküliek lesznek. A volt 
munkások és a kitelepített családok 
és leszármazottak keserûséggel 
emlékeznek vissza a Mirabellel 
kapcsolatos irreális reményekre, 
melynek szomorú története a 
napokban ér véget.  
 
Továbbra is konzervatív 
kormányzás várható Albertában  
 
A legutóbbi közvélemény kutatások 
arra mutatnak, hogy Ralph Klein 
albertai miniszterelnök immár 
negyedik ciklusást nyerheti meg a 
november 22-én megtartandó 
tartományi választásokon. Az Ipsos-
Reid-CTV felmérés szerint a 
lakosság 50 százaléka a 
konzervatívokra szavazna, míg az 
ellenzéki liberálisok 26 százalékon 
állnak és a New Democratic Party 
pedig csak 10 százalékot tughat 
magáénak. A nemrégiben 
megalakult Alberta Alliance—mely a 
konzervatívoktól jobbra áll—9 pontot 
ért el a leujabb felmérésben. De a 
tartományi miniszterelnöknek nehéz 
hete volt. Mr Klein mindeddig nem 
kivánt részletesen beszélni tervezett 
egészségügyi reformjáról a 
választások alatt, (amely valószinü 
kontraverziális lesz) mondván, hogy 
ez „annyira komplikált.” Késõbb 
megsértett több ezer polgárt amikor 
elmondta, hogy el kéne vonni az 
állami segélyt azoktól a 
fogyatékosaktól akik ezt „nem 
érdemlik meg.” Amikor azt újságirók 
azt kérték a miniszterelnöktõl, hogy 
tisztázza kijelentését, azt találta 
mondani, hogy „súlyosan normális 
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emberek” nem akarnak többet 
hallani errõl az esetrõl.   
   
Tervek a 2005-ös magyar iskolák 
tanári konferenciájára 
 
Ádám Christopher 
A Magyar Iskolák Tanári 
Egyesületének elnöke 
 
Két hónappal ezelõtt zárult a XI. Észak 
Amerikai Magyar Iskolák Tanári 
Konferenciája Hamiltonban. A 
hamiltoni Arany János Iskola 
igazgatójának és tanárainak 
el?készületeinek és tervezési 
munkájának köszönhetõen különösen 
sikeresnek és dinamikunak bizonyult a 
2004-es tanári összejövetel.  
 
Amiután a tanárok és a magyar 
iskolák képviselõi elhagyták Hamilton 
városát, azonnal felmerült a kérdés, 
hogy jövõre hol találkozhatnak majd 
ismét a kanadai és amerikai magyar 
pedagogusok?  A kérdésre nem volt 
azonnali válasz, azonban a nyár 
folyamán több lehetséges helyszín is 
felmerült. Augusztus elején derült ki 
hivatalosan, hogy a torontoi Magyar 
Helikon Társaság elvállalta a jövõ 
évben megrendezésre kerül? XII. 
konferencia szervezését. 2005. június 
18-án találkoznak ujra az észak-
amerikai magyar pedagogusok a 
Toronto városában található Seneca 
College campusán.  
 
A Seneca College több szempontból is 
kiváló helyszín egy ilyen jellegû 
konferenciára. Elõször is a más 
városokból érkezõ résztvevõk 
számára, egy helyen található a 
konferencia terem és a kollégiumi 
szállási lehet?ség. Másrészt pedig 
technikai szempontból a szervezõk 
rendelkezésre áll a konferenciához 
szükséges minden felszerelés.         

 
A Magyar Helikon Társaság keretein 
belül mûködik Kanada egyetlen 
akkreditált magyar középiskolája, 
illetve gimnáziuma. Ez a tény is arra 
mutat, hogy a következõ konferencián 
egy friss, új szemszöggel, a 
magasabb osztályok oktatásával, 
bõvül a konferencia eddig is változatos 
programja. Lovrics Andrea, a 
Társaság elnöke már is elkezdte a 
konferenciára való elõkészületeket. 
Remélhetõleg jövõre is minél több 
kanadai és amerikai magyar iskola 
képviselteti magát pedagogusaival a 
torontoi konferencián. 
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A Kanadai Magyar Hirlap missziója 
a közösségi kapcsolattartás és az 
aktuális valamint hasznos 
informaciók és kanadai közéleti 
hírek közlése. A Kanadai Magyar 
Hirlap jelenleg csak internetes 
formában jelenik meg, mivel 
rendszeres bevétellel nem 
rendelkezik. De az itt mejelenô 
irások egy része megjelenik a 
Magyar Krónika nyomtatott újság 
"Kanadai Híradó" címü rovatában.  
Egyházi, közösségi és egyéb non-
profit szervezetek hírei találhatók a 
honlapon. Magyar vonatkozású 
hireken kivül, idöközönként egyéb 
érdekes kanadai eseményekröl is 
adunk tájékoztatást.  A Hírlapban 
hetente jelennek meg új cikkek és a 
régi beszámolókat pedig az 
archivum tárolja.  


