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SZÁMADÁS
Egy nagyobb lélegzetü  vállalkozás után   számot kell adnunk

tevékenységünkröl. Már csak azért is, mert sokan olvassák ugyan a  HOLLÓt, de

legtöbb magyar és emigráns egyesület még ma sem  tud munkánkról. Nemrégen

az egyik ismert kanadai hetilap hasábjain megjelent cikkben az alábbi szöveg

olvasható:

"..... akár a Ceausescu-korszak  virágkorában és ahol tekintélyes

tudósgárda foglalkozik azzal, hogy a legjelentösebb nyugati könyvtárakban

megtalálható legyen  az az erdélyi és regáti magyarság román eredetét taglaló

munkák egész sora? Miközben mi, magyarok,  egyetlen vékonyka angolnyelvü

monográfia terjesztésére is képtelenek vagyunk...."

Az egyébként a jól fogalmazott  cikk irója  - ezek szerint - sohasem hallott

munkánkról és más, hasaonló  eröfeszitésekröl.  Igy nem tudja, hogy az elmúlt

közel husz év alatt legalább 23 különbözö románokkal foglalkozó könyvet

terjesztettünk ingyen, az egész világon. 

Tény, hogy a nagyobb magyarországi lapok nem foglalkoznak a nyugati

magyarság által kifejtett fehér propagandával, lobbyzással és más tájékoztató

jellegü  tevékenységünkkel. Igy csak kevesen értesülhetnek munkánkról.  

Az is tény, hogy  a románok, szlovákok, szerbek,  ukránok többet tudnak

rólunk, mint a magyarok. Az Adevarul és más román lapok  többször irtak

rólunk, mint a budapestiek.  A  magyar kormányokról pedig ne is beszéljünk.

Róluk csak annyit, hogy néhány évvel ezelött az egyik fö külügyér ki akarta

dobatni az egyik  tárgyilagos és adatokkal alátámasztott könyvünk többszáz

példányát, mert szerinte "sértette a csehszlovákok érzékenységét... 

A magyar kormányok általában úgy tesznek, mintha sohasem hallottak

volna tevékenységünkröl, amely egyébként az ö feladatuk lenne. Az elmúlt

évtizedekben csak Prof. Jeszenszky Géza  külügyminisztersége idején majd

Washingtoni magyar követként segitette munkánkat. Az Antall kormány idején

ujranyomatta öt kötetünket, Washingtonban pedig  terjesztette könyveinket és

CD lemezünket.  

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJA:  A magyarság külföldi hirnevének

javitása, ellenfeleink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok

felvilágositása.  A magyar lobby csoportok munkáját is hatásosan kivánjuk

elökésziteni és angolnyelvü szakirodalommal támogatni.

 Távolabbi célunk a Duna-medence népeinek megbékélési   feltételeit

feltárni. és lehetövé tenni.
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Tevékenység : Angolnyelvü magyar történelmi tárgyú könyvek

kiválasztása vagy  iratása, forditása, nyomtatása, vásárlása és azok  ingyenes

terjesztése. A mai napig több mint  88,000 kötetet és CD-t ajándékoztunk

(föként) amerikai egyetemi,  államvezetési, kutatóintézeti és média

könyvtáraknak, valamint történészeknek és diplomáciai képviseleteknek. Öt

évvel ezelött terjesztettük ki müködési területünket Magyarországra,  Európára és

Távol-Keletre. Az eddig kapott, beszerzett, kiadott  könyveink

nagykereskedelmi értéke közel egy millió  US dollár.

Néhány mérföldkö: 2002-ben - a hamiltoni  Vámosi család jóvoltából - Sisa

István: "The Spirit of Hungary" cimü nagyszerü munkájából 500 példányt

ajándékoztunk, az amerikai szenátoroknak,  washingtoni és budapesti  külföldi

követségeknek, külföldi tudósitóknak, kutatóintézeteknek., és 191 EU és NATO

döntéshozónak, diplomatának, háttérirónak.

Az EU cimekre ugyancsak  elküldtük Janics Kálmán: Czechoslovak  Policy

and the Hungarian Minority 1945-1948, illetve Charles Wojatsek: From Trianon

to the first Vienna Arbitral Award  cimü könyvek, valamint az "Eleven Hundred

Years of Success" CD lemezünk egy példányát.

Részt vettünk   Herr Verhaugennek a "Kedvezmény Törvény"-röl a

magyarországi miniszterelnöknek irott levelének a   cáfolatában is. Kb 320 EU

cimre küldtük el a  "Kettös mérce"  (Double Standard) cimü rövid

memorandumot. Herr Verheugen egyik titkára  levélben magyarázta fönöke

bizonyitványát, mellébeszélve a témának.

Befejeztük Sólyom László (legfelsöbb biróság akkori elnöke): "What did

the Venice Commission declare?" cimü tanulmányának szétküldését is,

ugyanezekre az e-cimekre.

Részt vettünk a Human Rights for Minorities in Central Europe - Vancouver

Society, Papandreu,  a soros EU elnökhöz irott  levélirási akciójában.

Az "East-Central European Syndrome" (magyar verzió: "Trianon

szindroma") cimü memorandumunk megjelent a MVSZ által kiadott "Fehér

könyv" oldalain is. 

A honlapunkon eddig közel 190,  teljes hosszában olvasható és letölthetö

angolnyelvü könyv és 26 esszé jelent meg. Eddig kb. 300,000   alkalommal

nézték meg.  Érdemes megemliteni, hogy a  számunkra nagyon fontos  EDU

(föként tanárok) 4773, a GOV (amerikai kormányzat) 439 és a MIL (amerikai

fegyveres erök) 554 alkalommal kereste fel a honlapunkat. Ez mutatja, hogy

elérjük azokat a helyeket, ahol az általunk szolgáltatott  tájékoztatást fel is

használják.

A "Hungary, Eleven Hundred Years of Success" cimü CD-ROM lemezünk

hatodik kiadásának a terjesztését folytatjuk A magyar történelem és  más adatok

tárháza, amit minden diák,  tanár és kutató  megkaphat, aki igényli. Otthon, házi

eszközökkel elöállitott 800 példány kiosztása megtörtént. Ujabb 1000 gyári

példány készült el, amelyeket föként Európában  az EU és NATO vezetöi között

terjesztettünk. A hatodik - bövitett - kiadás  2500 példányát most kezdtük

terjeszteni

A nyugati magyarság lobby munkájában is résztveszünk. Kiadtuk és

terjesztettük az elöbb emlitett körökben  a két "fehér" könyvünket "The East-
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Central European Syndrome I és II" és  a CD lemezünket.

Munkaközösségünk tagjai  önkéntesek, fizetést  semmi féle jogcimen  nem

kaphatnak. Költségtérités csak számla alapján fizethetö. Akciónkat a kanadai és

amerikai magyar (föként kisnyugdijasok) támogatásából  tartjuk fenn.

Könyakciónk  he lyzete  és  terve ink

Néhány szerzö, kiknek a könyveit terjesztjük: Borsody István, Wagner

Ferenc, Kertész István, John F. Cadzov-Ludányi András-Éltetö Lajos, Király Béla

(Pastor-Sanders), Janics Kálmán, Illyés Elemér, Wass Albert, Fehérváry István,

Chászár Edward, Balogh Sándor, André and Alain DuNay, Major Márk, Sisa

István, Löte Lajos, Edsel W. Stroup, Baross Gábor, Szentiványi Gábor, Henry

Bogdán, Cseres Tibor, Vékony Gábor, Wojatsek Károly, Simon András, Kocsis

Károly, T.L. Sakmyster, Kostya Sándor, Kapronczay Károly, Szilágyi Károly,

Köpeczi Béla, Ronai András, J.F. Montgomery, S. Benedek András és még sokan

mások.

A közelmúltban fejeztük be az alanti  fontos könyvek terjesztését:

Simon, Andrew: "Made in Hungary"  Prof. Simon András könyvét Prof.

Wagner Ferenc müve felhasználásával irta, de attól erösen különbözik. Bár  az

ilyen könyv kiadása pillanatában már elévült,  a magyarságnak  külföldön

hirnevet szerzett tudósaink, müvészeink, sportolóink, feltalálóink, katonáink

és történelmünk hasznos tárháza.

Balogh, Sándor: "Autonomy and the New World Order". Balogh professzor

alapmüve igen hasznos a magyar kisebbségek számára. Ugyanis külföldi szerzök

müveivel, nemzetközi szerzödésekkel,  az Egyesült nemzetek alapokmányával,

stb.  bizonyitja, hogy minden ellenkezö propagandával  szemben, nemcsak a

területi autonómia követelése, hanem végsö esetben az országtól való

különválás, söt az anyaországhoz való visszatérés is jogos, s nemzetközi jogba

nem ütközik.  E rendkivül fontos könyv magyar forditása  elkészült, otthoni

kiadóra vár, de már a magyar  honlapunkon   olvasható

Kapronczay, Károly:" Refugees in Hungary". Köztudomású, hogy az elmúlt

évtizedekben ugyszólván csak  vélt vagy valós büneinkröl volt szabad irni.  Dr.

Kapronczay Károly felkérésünkre megirta a második világháboru idején

Magyarországra menekült  lengyelek, zsidók, olaszok, oroszok, hollandok,

belgák, franciak, stb. életének alakulását. E könyv bizonyitja, hogy még  a

német megszállás  (1944, március 19) után is folyt a lakosság részéröl a

menekültek segitése és mentése, sokszor a németeket kiszolgáló hatóságok

hallgatólagos beleegyezésével is. 

Chászár, Edward: "The International Problem of National Minorities".

Chászár professzor könyvének harmadik, bövitett kiadása nélkülözhetetlen a

kisebbségekkel foglalkozó  személyek, hatóságok és NGO szervezetek részére.

Megtaláljuk benne mindazon  ajánlást, határozatot, stb, amelyeket  a

kisebbségek védelmében, érdekében hoztak.  Az utolsó példány is elfogyott.

Vékony Gábor: Dacians-Romans-Romanians. Vékony professzor magyarul

is megjelent müve nélkülözhetetlen a románok származása körül kiújult

nemzetközi vitában. Méltán sorakozik a két Du Nay könyvünk, Kosztin Árpád,

Illés Elemér két könyve és az Erdély Története mellé.



4  

4

Mivel az utóbbi  másfél évszázadban egyetlen magyar kormánynak sem

jutott eszébe  a nemzetiségeink számára,  a saját nyelvükön megirt történelmüket

a kezükbe adni, erre a feladatra is mi vállalkoztunk.  Mind a négy nyelvü

zsebkönyvecskét kiosztottuk összesen 18,000 példányban. Persze  tizszer ennyi

is kevés volna, de csak ennyira jutott. Viszont a honlapunkon is olvashatók a

többi, angolnyelvü  könyvünkkel együtt.

Szilágyi Károly: "Dobri susedi, losi susedi" cimü szerb nyelvü történelmi

zsebkönyve a sallang és mitosz nélküli történelem valóságát mutatja be. Ezt a

könnyen zsebben tartható, igénytelen külalakú könyvecskét föként a szerb

nyelven tanuló magyar diákoknak, de a szerb tanulóknak, tanároknak,

ujságiróknak, politikusoknak is szántuk. Ennek elolvasása után, nem valószinü,

hogy kétkedés nélkül olvassák majd a hivatalos verziot. E könyvecskét még a

szerb kritikusok is  tárgyilagosnak ismerték el.  A szerb Matica  próbálta

eldönteni, hogy ellenkönyvet adjanak e ki, vagy ignorálják a "problémát".  Az

5000 példány szétosztása kb. 90%-ban  megtörtént.

Alain DuNay: A Román történelmi zsebkönyv:  Ebböl is 5000 példányt

juttattunk át Erdélybe.  Második, bövitett kiadást 2007-ben  nyomdába adjuk.

Stumpf-Benedek András: Gens Fidelissima, A ruszinok történelme: Unikum,

mert a csehek, oroszok és ukránok által elnyomott ruszin nyelven készült.

Balassa Zoltán: A szlovákok történelme:  Az otthoni  Rákóczi Szövetség

oroszlánrészt vállalt a terjesztésben. Már az angol forditása is elkészült.

Mind a négy mü angol forditását egy kötetben adjuk ki, valószinüleg 2007

folyamán  Ez a könyv  a világ elé tárja mind a négy nép valódi, tárgyilagos - a

magyarságéval összefonódott  történelmét és rámutat a Kárpátmedence gazdasági

egységének visszaállitásának elkerülhetetlenségére.

2006-ban,  az  56-os  forradalom ötvenedik  évében 

az  a lant i  könyvek kerültek szétosztásra:

1. Hévizi Józsa: "Autonomies in Hungary and  Europe." A fiatal

történész a  letagadhatatlan tények erejével bizonyitja, hogy a Magyar Királyság

összehasonlithatatlanul tisztességesebben bánt a kisebbségeivel, mint azok, a

karmaik közé került magyarokkal és a "müvelt" európai államok a sajátjaikkal. 

2. Pozsony Ferenc: "The Hungarian Csángó in Moldova" 

Magyarul már megjelent mü bövitett, átdolgozott  forditása.   A csángók

történetének  meghatározó forrásmunkája   az angolnyelvü világban.

3. Lipcsey Ildikó: "Romania and Transylvania in the 20th

Century" cimü munkája dokumentumok alapján mutatja be  a folyamatos,

magyarirtó román tevékenységet Erdélyben. 

E három könyvet és a CD lemezünket együtt postázzuk  közel 1600

amerikai cimre. A világ más tájaira induló csomagokat  rendkivül magas postai

szállitás miatt, csak az öszi gyüjtésünk után adjuk fel.

MAGYARNYELVÜ  HONLAPUNK

Augusztusban sikerült üzembehelyeznünk  a magyarnyelvü honlapunkat.

Eddig  azokat a  könyveket tettük fel, amelyeknek a magyar szövege mágnes

lemezen volt.  Sok könyvünknek nincs meg ez a formája, tehát  a kéziratot vagy

könyvet kell "beolvasnunk" (scan). 
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AMI NEM SIKERÜLT EDDIG:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára  készülünk

kiadni a: "Hungary's Role in the Fall of the Soviet Union" cimü

könyvet.  E könyvnek lesz a feladata a világ  figyelmét újból felhivni arra a

forradalomra, amely  meginditotta a Szovjet  rendszert a pusztuláshoz vezetö

lejtön.  Fontossága abban rejlik, hogy a cseh diplomácia és propaganda gépezet

egy pillanatra nem engedte elfelejteni a "bársonyos forradalmat", mig  a magyar

- összehasonlithatatlanul  nagyobb jelentöségü - forradalomról már egy szó sem

esik a világban.

E könyv megirását otthon nem vállalta senki. A pályázatot az ismert

történelmi magazinok nem közölték.  Egy közismert intézet vezetöje, kerek-

perec megmondta: "Erre nem találsz egy ismert történészt, mert ennek a

megirásával az egész eddigi munkásságát meg kellene tagadnia."

Most is csak fejezetenkénti felosztással  sikerül tetö alá hozni e müvet. A

szerkesztést egy ismert  amerikai magyar egyetemi tanár Várdy Béla vállalta, aki

csak  két  másik munkája befejeztével  tud hozzáfogni. 

2007 ÉVI TERVEINK

1 Sisa-Simon-Magyaródy": Magyarország torztükre a világban". Ezzel a

könyvecskével próbáljuk felrázni tudatlan kábultságukból a magyar

illetékeseket és a közvéleményt.  Ennek hatására talán mégiscsak meginditanak

egy magyar propagandagépezetet, amelynek fontosságát és

nélkülözhetetlenségét még máig sem ismerték fel. Otthon fogjuk terjeszteni.

2. M.Sz.(szerk.) :"Atrocities committed against the Hungarians". A könyv

anyaga majdnem összeállt. A "Csehszlovákok" által elkövetett atrocitások

dokumentált leirása még ma is hiányzik. A meglévö anyag a honlapunkon van.

Az 56 utáni román megtorlások  történetét rövidesen megkapjuk.

3.  A román  történelmi zsebköny újabb kiadásának az anyaga készen van.

Rövidesen sajtó alá rendezzük.

4.   A négy történelmi zsebkönyv (szerb, román, ruszin és szlovák)

röviditett, egy kötetbe gyüjtött  angol nyelvü kiadása  is készülöben van.

FORDITÓINK

Az elmúlt években  sokan önkéntes alapon  - azaz fizetés nélkül -  forditottak

könyveket, cikkeket, tanulmányokat: Hegedüs István,  Szappanos Tamás(+),

Kaffka Margit, és mások.

Külön ki kell emelnünk  Bessenyeyné Évát (NY), aki a nagyon gyenge

szemével  vasakarattal és lelkesedéssel dolgozik könyveinken és  Csermely

Pétert (Toronto), aki már  az ezeredik  oldalon is    túljutott, ami hallatlanul nagy

teljesitmény. 

KIK CSINÁLJÁK   ÉS MIBÖL?

Belsö munkatársak: Hamilton, Ontario:   8 fö, Vancouver, BC  2 fö,

Svédország 1 fö, Buffalo, NY  3 fö,  Budapest  4 fö, Cleveland, OH     8 fö,

Külsö munkatársak: Föként a beolvasott (scannolt) könyvek lemezeinek

javitását végzik. E napokban  Ausztrália, Svédország, Kanada, Magyarország

területén  dolgoznak önkénteseink.

Raktárak: Egyedi könyvek: tárolás,  csomagolás és postázás:  Hamilton, 
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Buffalo, Budapest. Tömeges könyvtárolás,  csomagolás és postázás: Cleveland.

A programunk végrehajtásához szükséges  pénz  föként az amerikai és

kanadai kisnyugdijas magyarok  adományaiból származik.  Az utóbbi években

nagyobb adományt sehonnan sem kaptunk.  A támogatóink létszáma, a

természet törvényei  szerint  állandóan csökken. Új adakozókra van sürgös

szükségünk ebben az évben, hogy programunkat végrehajthassuk.

A magyar kormánytól számottevö összeget az MDF kormányzása  óta nem

kaptunk. 2003-ban   költségvetésünknek kb. 5%-át fedezte az Illyés

Közalapitvány. (Magyarországi forditás)

A HOLLÓ cimü  12 oldalas körlevelünk évente legalabb ketszer jelenik meg.

***************

Szendrey  Tamás könyvei  

Szendrey Tamás st. egyetemi tanár testvérünk  hagyatéka kb 5000, föként

angolnyelvü könyvet  tartalmaz.  Mivel ez a szakkönyvtár igen nehezen

értékesithetö, özvegye Enikö, Várdy Béla st. egyetemi tanárhoz fordult

tanácsért.  E megbeszélés  szerint Enikö a rév-komáromi Selye János egyetem

könyvtárának adományozza az egészet.

A szállitás költségeit  elvállaltuk. Már kb. 250 drb dobozt rendeltünk

Enikönek, aki  rövidesen befejezi a csomagolást.

Kihasználva a lehetöséget, mi is  beteszünk a konténerbe vagy

négyszázötven  könyvet, százötven kis dobozban. Ezeket a budapesti külföldi

követségek,  külföldi hir irodák, magyar egyetemek és az Országos  Széchenyi

könyvtár kapja.

Ezeknek a tengeri postai szállitása  darabonként $20.00x150=$3000.00

volna. Ez valamivel több,  mint a container költsége.  Ehhez csak az itteni és

otthoni szállitás jön. Tehát kis extra költséggel nagy szolgálatot tehetünk egy

küzdelmes sorsú felvidéki  magyar egyetemnek. Ugyanis ilyen drága külföldi

könyvekhez  talán sohasem jutnának hozzá.

***********

EMLÉKEZÉS

1980-ban küldtük szét az elsö könyvcsomagokat  a világ  legnagyobb

napilapjainak. 143 küldeményt postáztunk  

United Kingdom 15

Németország 15

Olaszország 15

Franciaország 15

USA 83

Hatan dolgoztunk rajta.  Azóta hárman: Cserháti Léni, és Irén, Németh István  

már a  másvilágon csomagolnak....

Hosszú  kutatások, nekifutások után 1989-ben inditottuk meg gyüjtésünket.

Azóta  folyamatosan  terjesztjük az angol és nemzetiségi nyelvü könyveinket,

CD lemezeinket,  már az egész világon. Ezzel olyan missziót teljesitünk, amely

a  magyar kormányok kötelessége lenne. Ebben a munkában kb 1200-ra tehetö

azoknak a magyaroknak és egyesületeknek a száma, akik valaha is támogattak

bennünket.  Az idén eddig csak 64  akadt....
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A SZOLIDARITÁS  TÜZE-LÁNGJA

Második legfontosabb feladatunknak tartjuk a magyarság együvétartozását

kifejezö hagyomány terjesztését és ápolását A Külföldi Magyar

Cserkészszövetség állt ennek a mozgalomnak az élére. Ennek óriási

jelentösége van, mert mi rendelkezünk egy világot átölelö és magát minden

évben megújitó  politikamentes szervezettel, amely több generációra hat.

Kérésünkre az otthoni és az elszakitott területek  cserkész szövetségei és

szervezetei is lelkesen kapcsolódtak ehhez a mozgalomhoz. A nemzeti

érzelmü magyarok otthon is felismerték az ebben rejlö eröt és lelkesen

terjesztik a hirünket, és gyujtják gyertyáikat, tábortüzeiket.

A  sok tábortüz  és az ablakokban fellobbanó   gyertyaláng mind jobban

bevilágitja e sártekét. Kréta szigetétöl   Lappföldig, Adelaidtöl  a földet

megkerülve Honoluluig villantak fel  az idén is a magyar testvéri

összetartozás fényei.  Alant közlünk néhány szóra  leröviditett jelentést.

Nem is próbáljuk  eltalálni a számokat, hiszen  rengetegen továbbitották,

terjesztették  felhivásunkat. Mindenkinek köszönjük a testvériség e jelentös

megnyilvánulását.
*****

Péteri Attila Árpád:: Körleveled továbbítom a címlistámra. A mi családunk,

2003 óta gyakorolja  e nemes kezdeményezést

*****

Székelyudvarhelyen, a Református Diákotthonban, az idén is gyertyát gyújtunk.

Dobai László

*****

A Pécsváradi 670. sz. Zengo˝ Cserkészcsapat idén is a Zengo˝ csúcsán 

gyújtja meg a tüzet. Tavaly a csapat tagjain kívül kb ötvenen voltak.

Antal Géza   apátplébános cspk.

*****

Orommel jelzem hogy itt is fog egni ha nem semmi mas egy gyertya a terasszon

aug 20 an 21:00 orakkor. En is voltam magyar cserkesz kanadaban amikor ott

eltem. Most pedig itt vagyok Kreta szigeten, gorogorszagban. 

Jo Munkat!     Bano Zsuzsa  Aghios Nikolaos, Kreta Gorogorszag

*****

Magyarorszagon elek ot eve de a kezdetetol tudomasom volt es propagaltam is

ezt a mozgalmat.  1976-ban avattak oreg cserkessze a Clevelandi 14 sz. Gorgey

Arthur cs. csapatban, ...  Tovabbitottam ezt a felszolitast kornyezetem erdeklodo

tagjai fele, lesznek sokan akik velunk gyujtanak gyertyat ha nem is jeleztek

reszvetuket Onok fele.       Horvathne, Katalin kcs. st.  a tavolbol ma is 14-s

cserkesz*****

A Magyarok Világszövetsége is felhivta tagjait  a Szolidaritás Tüze gyujtására,

az egész világon.

*****

Nem lett veszett fejsze nyele, kikapartam a mogyorót, és nagy  nehezen fel

tudtam venni a kapcsolatot Solymosi Balázzsal,  megválasztott vezeto˝tiszttel! 
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Így egy 4 perces vágott anyag hangzik  ma el 17:34-18:00 óra között az ifjúsági

programajánlónkban! Neten  keresztül a www.katolikusradio.hu portálunkon

tudja meghallgatni        Borsi Gergely

*****

 20.an este egy ego gyertyaval Budapesten csatlakozok a vilagot  atjaro

szolidaritas tuzehez.     Ware Noemi R. (126 Szent Imre Cscs. cserkesze)

*****

Nos, ha megtehetem gyújtok itthon egy tüzet a kertben, ha nem akkor is a

gyertyáim az ablakban várják a szabad szellem óráját! Köszönet a levélért!

Jó Munkát! :Dodó

*****

PolgKorNewYork    Tovabbitva!                                         Udv Akos

*****

Kedves cserkésztestvéreim.Csapatunk minden tagja otthonában gyertyát gyujt

az aktuális ido˝ben augusztus 20.-án !! 28.Szent István cserkészcsapat Budapest

XX.ker.          

 Dr. Vizy Béla cs.cs.pk.

*****

2006. 08. 20. 21 óra meggyújtott gyertyát teszek az ablakba és egy fáklyát a

kertbe.         Dr. Szu˝cs Istvánné

*****

Köszönöm hogy gondoltál ránk. Canberrában megvan nálunk szervezve.

Üdv Attila I. Óvári

*****

TORHIR is terjesztette felhivásunkat az egész világon:

* A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE - ?cs 1 üzenet, 1 szerzo˝

*****

Hálásan köszönöm, hogy a hír Kecskemétre is eljutott. Bízom benne, hogy itt

Kecskeméten a lakásokban és gyújtunk gyertyát a világot átölelo˝ magyar

testvéri összetartozásért!          Lévai Jánosné (Makai Judit)

*****

Köszönettel vettem újra a leveled, amelyet továbbítottam több ismero˝sömnek

is, köztük a Fejér Megyei Hírlap szerkeszto˝jének. Augusztus 20-án éppen az

Adrián  Kaptam a egy nemzeti színu˝ gyertyát, amelyet -  meggyújtunk, s mellé

elénekeljük a Boldogasszony anyánkot                                 Lónay Gyula

*****

Én most a hétvégén tábortu˝zezek az új ház kertjében csütörtök estéto˝l vasárnap

estéig megy a tábortu˝            Kardos Tomi

*****

...társaink nevében csatlakozunk a gyertyagyújtáshoz, és imádkozni fogunk

közösen a MKPK által meghirdetett imaévhez  Isten békéje legyen Veletek és

velünk!          (pater)  Dr. Szitányi György

*****

Az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári osztálya, a Szabadság augusztus 16-i

számában közölt felhívás hatására megszervezi a magyar szolidaritás tábortüzét

augusztus 20-án este 21 órakor. Erre az alkalomra meghívja tagságát, valamint 
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Kolozsvár magyar lakosságát szerda este 19 órára a monostori trolibusz és

autóbusz végállomásra, ahonnan kimennénk Bükk erdo˝, egy, e célnak

megfelelo˝ helyére, ahol a Magyar szolidaritás jegyében tábortüzet gyújtanánk.

*****

Likó János cst sok helyre eljuttatta felhivásunkat. Szemelvény:

A horgosi 11-es számú Nepomuki Szent János Cserkész Csapat ... Este kilenckor

összegyu˝ltünk, hogy közösen meggyújtsuk a Magyar Szolidarítás Tüzét.

*****

 ....a szimpadon fáklya jelképezte a tábortüzet,és a közönség fellett

szólitva,hogy kinek mi gyujtható alkalmatossága van (gyufa,öngyújtó) az

gyújtson lángot.                 T o m p a  P é t e r

*****

Ezen az evben is be fogjuk tovab megtartani ezt az klasz tradiciot.  Ahogy

kerred, tovab fogom terjeszteni ezt az email-t rokonaimnak es barataimnak

abban a remenyben, hogy OK is tovab terjesztik.           Apáthy  Laci

*****

Résztveszek. Vénosz Zsombor

*****

Mi is bejelentkezünk az aug. 20-i gyertyagyújtásra, barátainknak is tovább

küldtük  az e-mailt.        Tisztelettel, Marosszékiné. Csósza Mária

*****

Németh Domonkos vagyok, gödöllo˝i cserkész. Szeretném jelezni, hogy részt

veszek a kezdeményezésben, és aug. 20-án, 21:00-kor Gödölo˝n, a Városháza

elo˝tti téren meggyújtok egy gyertyát. Köszönöm a leheto˝séget.

*****

Jelentkezem                 Lakatos Miklós 

*****

Skodacsek András és családja csatlakozik.   ÜDvözlettel,           András

*****

Gyertyát gyújtok ma 21 órakor – dr. Gyuris György (Szeged,

*****

A magam és családom nevében csatlakozunk a "mozgalomhoz" és 

augusztus 20-án 21 órakor otthonunkban gyertyát gyújtunk! 

   Tisztelettel:        Kotráné Hujber Ildikó

*****

Küldöm a szlovákiai magyar cserkészek beszámolóját. A két kép az udvardiak

rendezvényén készült. ....                                                  JM! Kismedve

*****

Miként elo˝zo˝ években, úgy az idén is összejövetelt tartott kicsiny csapatunk,

a pécsi 141. sz. Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat  augusztus 20-án,

vasárnap. Csatlakozni kívántunk mindazok  közösségéhez, akik az

összetartozást akkor is fontosnak tartják,  amikor úgy tu˝nik, mint oldott kéve,

hull szét nemzetünk, nem tart már  bennünket össze, csak a gyász, sokak

örömére sír szélén tántorgunk.                                            Cseh László

A KÖVETKEZÖ SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK!



10  

10

Aradi Evangélikus Egyházközség és az Aradi Csiky Gergely Liceum Diáktanácsa

felelve a felvhívásra szeretne augusztus 20-án este 9-kor közös lángot gyújtani

az aradi városháza elõtt.               Ciocan Raul

*****

Mi is gyujtottunk gyertyát  Honoluluban A Makk család.

*****

Az elmúlt évekhez hasonlóan itt Hollandiában is égni fog a Cserkész

Szolidaritás Tüze a szokott ido"pontban.

Azonkívül betettem felhívásodat Cserkészélet kiadványunk nyári számába is:

<http://www.ujmagyarevezred.nl>                   (Nickl) Károly

*****

 Magyar Szolidaritás Tüzéhez , Dayton, Ohio is csatlakozik, augusztus 20.-án

este 21 órakor, helyi idö szerint.

A Daytoni Magyar Református Egyház, és tagjai,

A Daytoni Magyar Klub, és tagjai,

A Music of Hungary rádió müsor hallgatói.

Nitsch G. Gábor, esperes, magyar cserkész káplán

*****

Köszönöm az információt és gyújtjuk a lángot is. Ölel:       (Bakos) Pista

*****

MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE    tárgyú írása/híre megjelent a Nemzeti

Hírhálón  Közvetlen olvasó: 21143, továbbítva: ~10500,

*****

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) tagjai és szimpatizánsai Szent István napján

délután 6-kor találkoztak Kolozsváron a Monostori lakónegyedben. A 41

résztvevo˝ kigyalogolt a Gorbó völgyébe, ahol helyi ido˝ szerint este 8-kor

meggyújtották a Magyar Szolidaritás Tüzét.

Kovács Zsuzsanna túravezeto˝ ismertette a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

kezdeményezését, és tájékoztatta a résztvevo˝ket, hogy az EKE helyi szervezet

2003 óta minden évben megszervezi az eseményt. Többen voltak, akik az

elmúlt években is részt vettek a tu˝zgyújtáson.

A résztvevo˝k elénekelték a Himnuszt, a Székely Himnuszt, és meghallgatták a

Szózatot.              A tábortu˝z három órán át égett.

*****

Huszadikan, egesz nap egett a gyertya, magyar vagyok, egy kis eldugott, de

kedves francia faluban.  A magyar lelek nem alszik ki!  A ferjem francia, de

ismeri es szereti Magyarorszagot.    Sazbo  (Szabó?)Judith.

*****

Sydneyben cserkészeink gyujtottak tüzet és gyertyákat szombat estén .
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Csatoljuk a szolidaritás lángainak egy ket képeit.         Cserhalmi Ottó

*****

Akarcsak Ausztráliában, meg bizonyosan máshol is a világon, mi is

meggyújtottuk a szolidaritás lángját Augusztus 20.-án, 60 cserkész

jelenlétében.Jó Munkát az egész argentinai magyar cserkész közösség nevében,

Lomniczy Mátyás

*****

A Honolului Magyar Klubb  is meggyujtotta  a Szolidaritás tüzét Waikiki

ligetében, Dr. Szabó Matild vezetésével.

*****

Részt vesz az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar megyei Osztálya a Partiumi és

Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság            Dukrét Géza elnök

*****

Kezdeményezésükön örömmel veszünk részt. Magyar Régizenei Társaság

Virágh László elnök

*****

Jelentem, hogy a Magyar Szolidaritás lángja Finnországban is kigyúllad, A láng

égni fog Kelet-Finnországban, Helsinkiben több helyen, a nyugati tengerparton

(Botteni öböl), Lappföldön és természetesen családom körében.

Lakásablakokban, parókiákon, a Magyar Intézetben, és egyetlen magyar (bár

finn cserkészcsapat szolgálatában áll) cserkésztisztünk otthonában.

Tanitó Béla           (Finnország)

*****

Ezennel szeretném jelezni hogy  Sydneyben (Ausztrália) a 66sz.  Papp Váry

Elemérné lcscs. és a 30.sz Körösi Csoma Sándor cscs. augusztus 19-én

este nagyon szép tábortüz keretében elindította a szolidárítás lángját. Mintegy

50 cserkész és cserkész szülö vett részt ezen az igen megható tábortüzön. 

Hevesi Bod Katalin cscst.  

*****

Jacksonville, FL-ben a lángok a megadott idöben fognak világítani 

Bartucz Lajos

*****

Toronto, Canada - 20.Árpad Vezér Cserkészcsapat Tûz gyújtás :  North York -

Tüznek 3 fáklya ég a kertben így sok szomszéd is látja!    (Zubrits) Árpád

*****

Mi a 456 Zágoni Mikes Kelemen Cserkészcsapat  Pápa öregcserkészei

csatlakozunk a Pápa Öreghegyen fellángolü tábortqzzel  a magyar szolidaritás

tábortüze  kezdeményezéshez.

Klement Rudolf   Galambos Imre   

*****

Örülünk a kezdeményezésnek, a gyertyát mi is kitettük.

Üdvözlettel: Sasvári család Zirc

*****

Csatlskozom a mozgalomhoz és lehetöségem szerint "terjesztem" a tüzet

ismeröseim körében.

dr. Makovi József, Németország.

*****
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TÁMOGATÓINK

Köszönjük a 2006 január 1-töl, szeptember 30--ig beérkezett adományokat:

Mivel  támogatóink száma fokozatosan csökken és a költségek emelkednek,

kénytelenek vagyunk a példányszámot korlátozni. 
AKIK EDDIG SOHA NEM  KÜLDTEK BE ADOMÁNYT,

MOST KAPTÁK UTÓLJÁRA A HOLLÓT.  
Akik rossz anyagi viszonyok között élnek, továbbra is kaphatják, ha  tudatják

velünk egy sorban, hogy nem  képesek támogatni a könyvakciót.

***

KÖSZÖNET   MUNKATÁRSAINKNAK:
Vámosi József-Margit, Juhász András, Várdy Béla, Hábel György, Kövári

György, Csermely Péter, Boros Béla, Szappanos István, Kis Ferenc, Beodray

Ferenc,  Bozóki Barnabás, Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Désy-Nagy Lajos,

Szöke János, Csóli Simon, Kardos Gabriella-Géza, Kaffka Margit, Glóbits

László,  Magyaródy Rózsi, a Gráber család,  Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince,

Lamperth Cili, Molnár Pál, Bessenyey Éva, Kárpáti Gábor Csaba, Bezuk Zsolt,

Bogsányi  Dénes, Lukács Tibor, Horváth János, Lukács János, Cser Ferenc,  Biró

József, Sauerwald Gábor, Jámbor László.
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PRO PATRIA IN EXTERIS

érem lassan megvalósul.  Biró József barátunk elkészitette a fém mintát.

Most a próbaöntések vannak folyamatban.

Az érem átméröje 1.5 hüvelyk, azaz kb. 38mm. Bronzból készül és

dobozkában helyezzük el.  Ha  a támogatóink úgy kivánják, érem fület és

szalagot is tehetünk rá, tehát kitüntetésként is viselhetö.  Szó van ezüst és

arany fokozatról is, de azok a magas árak miatt, csak bevonatok lennének a

bronz fölött. 

Minden érem "névre szóló", tehát  az elismerésben részesülö nevét

belevésetjük. Az adományozás részleteit még nem dolgoztuk ki, de rövidesen

arra is sor kerül.

**********
CD  LEMEZEK

Ugy  határoztunk, hogy minden idei adakozónknak elküldjük. 
Ezen a lemezen kb 120 teljes hosszában letölthetö angolnyelvü magyar
történelmi tárgyú  könyv, tanulmány és cikk  van. Ugyancsak rajta van a
négy etnik történelmi zsebkönyv eredeti szövege is,  szerb, román, ruszin és
szlovák nyelven.  A használatához  számitógép szükséges. 
Ha valaki  computer hiányában nem nem tudja  kinyitni, adja tovább
olyannak, aki hasznát veheti. További példányokat is lehet igényelni
darabonként $4.00 beküldésével. 

***********
A HOLLÓ  

Moldován István  barátunk jóvoltából, a  Holló régebbi számait megtaláljuk

az Országos Széchenyi Könyvtár  Elektronikus könyvtárában: 

www.epa.oszk.hu/hollo
Amint idönk engedi,  fokozatosan az összes  eddig megjelent számot
rendelkezésükre bocsájtjuk.
Már eddig is igen sok anyagot átvettek tölünk, ezzel is lehetövé téve a széles
körben való  terjesztést.  

LÁTOGASSA MEG AZ ANGOL HONLAPUNKAT:

www.hungarianhistory.com
VAGY A  MAGYAR  HONLAPUNKAT:

www.corvinuslibrary.com
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