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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

Transylvania a német nevét kapta: Siebenbürgen.
Az elsõ román fejedelemségek, Havasalföld és Moldávia
az 1350-es években születtek meg a jelenlegi Románia déli
és északkeleti vidékén. A következõ évtizedekben e fejedelemségek az oszmánok (törökök) támadásainak voltak a célpontjai, végül a 15. század végére az Oszmán Birodalom hatalma alá kerültek vazallusállamként. Ezzel egy idõben 1526ban Magyarország is oszmán uralom alá került, Transylvania- ezt hazudja Finnország
ból pedig oszmán vazallus lett.
külügyminisztériumának honlapja
A következõ évszázadokban a románok három fejedelemségben éltek, kivéve az 1599 és 1600 éveket, amikor Vitéz
A dákok
Mihály (Mihail Viteazul) mindkét
Napjaink Romániájának területét a Kr.e. 4. évezredben
szomszédos államot az uralma
trák törzsek lakták, akik közül a mai románok õsei, a dákok
alatt tudta egyesíteni. Ezt a rövid
elkezdtek kiválni mint önálló törzs a Kr.e. 7. századtól
idõszakot a késõbbiekben úgy dikezdve.
csõítették, mint az elsõ egységes
Az elsõ dák állam Kr.e. 70-ben jött létre. 106-ban azon- román államot. a 17-19. századok
ban ez a Dákia néven ismert állam római uralom alá került
alatt Transylvania, Havasalföld és
mint egyszerû provincia Traianus hódító hadjárata nyomán. Moldova csak eszköz volt a három
Ennek hatására a pásztorkodó dák kultúra keveredett a fej- nagyhatalom (Habsburg Ausztria,
lettebb római kultúrával.
Oszmán Birodalom és OroszorA római uralom azonban a 270-es évek gót hódítások
szág) közti hatalmi játszmákban.
miatt megszûnt a területen, de a román történészek vélemé- Miután a törökök visszavonultak a
nye alapján a római kultúra megmaradt a területen. Ezt a ré- Kárpát-medencébõl, Magyarországészek alátámasztják. A római uralom alatt kezdõdött kifej- got és Transylvaniát a Habsburg
lõdni a román nyelv, melyrõl azt tartják, közelebb van a latin Birodalomhoz csatolták, de Havaköznyelvhez, mint például az olasz nyelv.
salföld és Moldova továbbra is
oszmán vazallusok maradtak a 19.
Középkor
századig.
A következõ évszázadokban a gótokat a hunok, az avarok, a szlávok, a bolgárok és a "madjarok" követték, akik a
Románia függetlenedése
10-11. század fordulóján vonultak be a jelenlegi lakóterüleA független Románia születése a 19. századi orosz-török
tükre.
háborúkhoz kapcsolódik. Moldova keleti felét Besszarábia
A 14. századra a jelenlegi teljes Transylvania mint önálló kormányzóság néven Oroszországhoz csatolták 1812-ben. Az
autonóm fejedelemség létezett a magyar korona alatt. A la- 1828-1829-es háborúk következményeként a két fejedelemkosság többségét a dákok, azaz a késõbbi románok adták.
ségben csökkent az oszmán, és nõtt az orosz befolyás. A krí(Ezzel szemben az igazság az, hogy akkor még alig lézengett mi háború után 1859-ben egyesült a két fejedelemség eleinnéhány oláh Erdélyben, az elsõ írásos említésük a 13. száte mint perszonálunió, míg végül Alexandru Ioan Cuza meg
zadból való. Még 1650-ben is, amikor Vasile Lupu, Moldva lett választva elõször Moldávia majd rögtön Havasalföld fejeuralkodója az erdélyi románok számáról akart nagyot delmévé is. 1862-ben ténylegesen is egyesült a két fejedeszámára kedvezõt - hazudni, csak annyit mert füllenteni a tö- lemség, mely felvette a Románia nevet.
rök Portának, hogy Erdély lakosságának egyharmada román.
…
Az osztrákok által az 1712-13-ban végzett népszámlálás szeA régészet segítségével bizonyítható, hogy a területen
rint Erdély lakóinak nemzetiségi megoszlása 47% magyar,
színházi élet folyt már a dák korban is. Az elsõ román nyelvû
34% román, 19% német (szász és sváb) volt - a szerk.)
színházak 1817-ben Oravitaban (Oravicabánya-szerk.) és
A mongolok (tatárok) 1240-es évekbeli erdélyi pusztító
1818-ban Aradon nyíltak meg. Bukarestben 1852-ben. (Csak
támadásai arra ösztönözték Béla magyar királyt, hogy ger- a szerk.)
mán szászok beköltöztetésével biztosítsa a birodalmi határ
védelmét. A szász hatás jelenleg is látható egész TransylvaA világháborúk
nia területén, fõként a középkori erõdvárosokban, melyekrõl
Az elsõ világháború idején Románia (eleinte) távol ma-

"Dák" többség
a 14. századi
Erdélyben

Francia terrortámadás
tipikusan egy
hamis zászlós
akció volt
Mohammed Mera volt az az ember, akit a
toulouse-i mészárlásért tettek felelõssé, de
már halott, így tárgyalás nem lesz, pedig csak
gyanúsított volt az ügyben. A lényeg az, hogy
Mare kapcsolatban volt az al-Kaida szervezettel, ahol dzsihádista kiképzést kaphatott Afganisztánban és Pakisztánban, de van itt valami, amirõl a mainstream hírek nem számolnak be...
Mi az al-Kaida? 1979 - Az al-Kaida Afganisztán Szovjetunió alatti megszállása idején
alakult Amerikai kezdeményezésre, CIA vezetéssel, kiképzéssel, és költségvetésbõl. Önkéntes muzulmánokból állt. Mujahadeen volt
a nevük, és 1986-ban még szabadságharcosoknak nevezték õket - Reagan alatt. Egy részükbõl alakult az Al-Qaeda.
Mohammed Mera története egy hírhedt
afganisztáni Bagram bázison kezdõdik, ami a
Nemzetvédelmi Kémelhárító Hírszerzési Központ és a Joint Special Operations Command
felügyelete alatt mûködött, titokban mindaddig, amíg az Egyesült Államok 2011 áprilisában beismerte létezését.
A DCHC felelõs a kémelhárításért a Nemzetvédelmi Minisztérium részlegeként, ami
abból áll, hogy minden olyan külföldi hírszerzési tevékenységet lekapcsolnak, amelyek
közvetlenül az USA ellen vannak - írta a Secret News 2008-ban.
Tény, hogy Mera a Joint Special Operations Command felügyelete alatt volt Afganisztánban, és az õ állítólagos börtönbõl való
"megszökését" valójában a talibánok hajtották

végre, akik hogyhogy nem szintén a CIA és a
pakisztáni hírszerzés az ISI képzõdményei. Innen aztán elkerült Franciaországba ahol aztán
végrehajtotta szörnyû tettét- irja az infowars.com
A fõsodratú médiák teljesen figyelmen kívül hagyják a mögöttes tartalmat, s tényeket,
így az átlag ember könnyen befolyásolhatóvá
válik a politikai akartnak, jelen esetben pedig
a "war on terror" hamisan legyártott, a kormányszervek által kreált propaganda-gépezeteknek esik áldozatául. A terrorizmus és annak ideológiája, titkos hírszerzési csoportok
kreálmánya.
Mindezeknek tudatában még aggaszóbb
a helyzet, hiszen az ellenség belül van...
A 2001 szeptemberében kezdõdõ terrorizmus elleni háború egy hamis zászló hadmûvelet okán robbant ki. A szintén hamis zászló toulouse-i mészárlás csak fenntartja és fûti ezt
a láthatatlan ellenség elleni örök háborút. A
9/11 eset következménye akkor is az volt,
hogy szorítottak az emberek szabadságjogain
és ezúttal is várható, hogy Franciaország is
ezen fog keresztülmenni: megjelennek a katonák az utcákon, mindenkit ellenõriznek és jöhet lemeztelenítõ teljes testszkenner a repterekre, ja és háború, háború...
Nicolas Sarkozy francia államfõnek igencsak megugrott a népszerûsége (átvette a
vezetést az elnökválasztás egy hónap múlva
esedékes elsõ fordulójában), ugyan úgy,
ahogy Bhus-nak is a WTC 9/11 eset után.
Így a francia választások elõtt igen érdekes az idõzítés, úgy is mondhatnám: jól jött
egy kis terrortámadás, amit a kedves védelmezõ elnök úr gyorsan semlegesít.
Aki többet akar megtudni a War on Terrorról az olvassa el ezt a Drábik any agot.

radt a konfliktustól, majd 1916-ban mégis csatlakozott Ferdinánd király vezetésével az antanthoz. A háború rosszul kezdõdött Románia számára, kénytelen volt megkötni az elõnytelen bukaresti békét, de miután a központi hatalmak letették a fegyvert 1918 októberében, a román csapatok újra elfoglalták Transylvaniát, melyet 1918. december 1-én hivatalosan is Romániához csatoltak (újabb elképesztõ hazugság a szerk.). Ez a nap lett a román nemzeti nap. A saint-germaini és a trianoni békeegyezmények értelmében Románia
megkapta az Osztrák-Magyar Monarchiától (!) Transylvaniát,
Bukovinát és a Bánátot, emellett az orosz uralom alól 1918ban függetlenedett Besszarábia is csatlakozott az
országhoz. Így született
meg Nagyrománia, mely a
háború következményeként mind területét mind
lakosságát tekintve megkétszerezõdött.
...
A Molotov-Ribbetrop
paktum megpecsételte
Nagyrománia sorsát: az
ország 1940-ben elvesztette Besszarábiát és
Észak-Bukovinát a Szovjetunió, Észak-Erdélyt Magyarország és Dél-Dobrudzsát Bulgária számára.
...
Az 1989-es forradalom
1989. december 17-én Timisoara (Temesvár - a szerk.)
városában mozgalom indult a kommunista vezetés ellen,
mely tüntetési hullám pár nap múlva elérte Bukarestet is.
(Ezután már csak a bukaresti események és a diktátor kivégzése.)
(Mervi)

Források:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=40806&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=18016&contentlan=1&culture=fi-FI

További részletek:
http://kuruc.info/r/6/93870/ûixzz1qtlWfOkz

Játszd újra Online
történelmi
csaták
A 3D-s játékcsaláddal a magyar
történelem kiemelkedõ csatái kel nek majd életre és válnak ját szha tóvá.

(a Total War-tól teljesen független), interneten játszható flash játék készül, két dimenzióban, de a harc adott korszakra jellemzõ fizikája és szabályai szerint. A "Harcmezõkön" és a "Kelet-nyugat között" játék
nem csak a csaták lejátszására jó. Komoly
hadtörténeti adatbázis, melyben legalább
félszáz lejátszható csata leírása, az összes
csapatnem leírása és képei, a csaták két
dimenziós animációi és háromdimenziós
animációs betétek lesznek. A csaták folyamatosan jelennek meg a MaNDA honlapján.
A Total War Magyar Történelem az év
végére készül el, közben filmek jelennek
meg a csatákról. A filmek közül már elkészült a mohácsi és a piski csata. Hamarosan következik az isaszegi csata, Brenta,
Nándorfehérvár is biztosan szerepelni fognak.
A Total War Magyar Történelem egy
olyan stratégiai játék lesz, mely közép európai hatalmi környezetben a Magyar Királyság vezetését bízza a játékosra, aki
csatákon keresztül, diplomáciai, gazdasági, politikai problémákat érintve mindig az
adott környezetben vezeti a játékost. Közben kultúrtörténeti, mûvészettörténeti
eseményekkel is találkozik: a nagy pestisjárván valóban az 1347-es játékévnél
pusztítja a játékos seregét, 1222-ben pedig az Aranybulla mozgalom hatására
gyengül meg központi hatalom.
A 3D-s és a flash játék, valamint a filmek - oktatási segédanyagok is, amellyel
játszva tanulhatunk.
Baltavári Tamás
Publikálva: 2012.03.28. 10:36

Fényes gyõzelem Piskinél, nemzeti tragédia Mohácsnál. Hogy minek mekkora
szerepe van a gyõzelemben vagy vereségben, az kiderül a MaNDA által indított Magyar történelmi csaták 3D-ben címû sorozatból.
A korhû környezetben, katonai felszerelésben küzdõ seregekkel újrajátszható
lesz rengeteg csata, és csak a játékosok
ügyességén és eszén múlik, mi történik. A
virtuális játékot oktatási segédanyagként
is lehet majd használni, hiszen a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum távolabbi terve, hogy a közgyûjtemények digitalizált
anyagai felhasználhatóak legyenek az oktatásban. Ezt a célt szolgálják majd azok a
MaNDA-pontok, amelyek oktatási intézményekben, könyvtárakban lesznek elérhetõek és ingyenesen letölthetõek a felhasználók számára.
A koncepció alapját a Total War számítógépes stratégiai játékcsalád alkotja. A
Medieval Total War játék "modolásával",
írta: AnathDas, 12-03-22 átalakításával, átprogamozásával tearanykor.blog remtjük meg a magyar történelem lejátMohács
Forrás: Nemzeti Hírháló szására alkalmas játékot.
A program elsõ fázisában egy egyszerû
http://www.youtube.com/watch?v=K3Ki
CZDq_C4

