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J E L E N T É S

Az alanti  könyvek és  a CD lemez postázását  sikeresen  befejeztük  az

állandó USA cimeinkre. Eddig összesen  1286  csomagban  3858 kötetet és 1286

CD lemezt  küldtünk ki az egyetemi, államvezetési,  történelmi és politikai

kutatóintézetek, washingtoni  követségek és  média könyvtárak cimére.  

A  világ többi  részébe  és az  egyéni cimjegyzékünkre - a rendkivül magas

postai  díjszabás  miatt - csak a maradék  anyagi lehetöségeink  szerint  fogunk

postázni.

HEVIZI, Jozsa:  AUTONOMIES IN HUNGARY AND EUROPE

LIPCSEY,  Ildiko: ROMANIA AND TRANSYLVANIA IN THE 20th

CENTURY

POZSONY,  Ferenc: THE HUNGARIAN CSANGO OF MOLDOVA.

HUNGARY - ELEVEN HUNDRED YEARS OF SUCCESS

Ez az akció is sikeres volt, az elözöekhez hasonlóan.  Bizonyiték az a tömeg

levél és  könyvigénylés,  amelyek  naponta érkeznek.

Az Országos  Széchenyi  Könyvtárnak is  ajándékozunk 50-50 kötetet,

otthoni  elosztásra.  Ezek  a példányok  a  révkomáromi Selye  János

Egyetemnek adományozott 5000  Szendrey hagyaték könyvvel együtt

ringatódznak  a tengeren hazafelé  menet, amikor  e  sorok  megjelennek. 

Iróinknak  is  rendelkezésre  bocsájtunk  sok  könyvet,  hogy  e  fontos

munkák oda is  eljuthassanak, akiket ök szakmai  és  politikai  szempontból 

fontosnak tartanak .

Ugyancsak  felajánlottunk  sok  cimböl többszáz kötetet  és  CD-t egy

belgiumi csoportnak,  akik  vállalkoztak azok  szétosztására az EU  vezetöi,

tisztviselöi  és  képviselöi között.  Kitünö helyismeretük révén kiválóan

alkalmasak a célszemélyek  kiválasztására.    Mivel   meg  akarjuk kimélni Öket

az esetleges támadásoktól, nevüket  nem  hozzuk  nyilvánosságra  az elosztás

befejeztéig.  Addig  is  fogadják köszönetünket e  rendkivül fontos  munkáért!

Ezt az  alkalmat is  felhasználom,  hogy  köszönetet mondjak annak a

maroknyi - föként  kisnyugdíjas -   nyugati  magyarnak, akik  már  hosszú évek

óta  lehetövé  teszik ennek a rendkivül  fontos  felvilágositó munkának  a

folytatását.

                Jó  Munkát! Magyaródy  Szabolcs



TERVEINK ÉS  LEHETÃSÉGEINK

Majd' minden  számunkban kiteregetjük  terveinket.  Ezek  azonban

változnak idŒrŒl idŒre.  A prioritások  változnak az anyagi  lehetŒségek  szintén.

Önkénteseink  sokszor idŒzavarban  vannak, vagy a lelkesedés lohad. 

Legtöbbször  azonban  az  anyagiak okoznak  gondot.  Ennek  nem  volna

szabad  történnie.  Ha  feltételezzük,  hogy  az  amerikai  földrészen  tényleg  kb.

másfélmillió  személy  vállalja  magyar  származását, akkor teljesen  érthetetlen,

hogy  csak  néhányszáz magyar  hajlandó munkánk  támogatására. 

Hiszen, ha a  másfélmilliónak  csak  két  százalékát  érdekelné  hazánk

hirneve  a  nagyvilágban, akkor is  kb  harmincezer  támogatója  lenne a

vállalkozásainknak. Még  akkor is  hatalmas összegrŒl  lenne  szó,  ha

számitásba  vesszük a  nagyobb  magyar  egyetemi  szintı könyvkiadókat, irókat

(Sisa István, a  Várdy házaspár, Fehérváry István,  a New  Brunswickiak,  a

KMCSSZ, a mi  Corvinus kiadónk, stb.).

Ekkor  még  nem is  vettük  számitásba  a magyarszármazású, rendkivül

gazdag  amerikaiakat.  Az  egyikük például 50 millió  dollárt adott a

Smithsonian Institute Aeronautikai  kiállitás épületére. 

Mások óriási  pénzeket  fektettek be a  magyarországi  projektekbe,  de

szépszámmal  akadnak  olyanok is,  akik egyetemeknek,  kutatóintézeteknek

juttatnak komoly összegeket. 

Kivételek  akadnak, hál'Istennek.  A napokban egyik  leggazdagabb

amerikai  magyarunk  az ürútazása  során a  magyar zászlót lengette  meg a TV

kamerák elŒtt, s üdvözölte a  magyarságot és  az  eddigi  egyetlen ürhajósunkat,

Farkas Bertalant. Ezzel óriási  magyar propagandát  fejtett ki az  egész világ

szemeláttára és füle  hallatára.  Isten áldja  meg érte! 

Persze jó  lett  volna,  ha amerikai módszer  szerint  alkuszik  egy kicsit  az

oroszokkal és a  megtakaritott pénzt a  magyar  könyvkiadók  támogatására

forditotta  volna.  Mi  még income  tax  elismervényt  is  adnánk... 

Tréfán  kivül:  Palinay Gyula  halála, és a Hites  család  adományai óta

nagyobb összeget  nem kaptunk  senkitöl. 

Itt újból  felajánlom a  következöket:  

1.  Ha  valaki  egy  könyv megirását, forditását, kiadását és  postázását

fedezi, minden  számlát  önmaga  fizetheti az irónak, forditónak, nyomdának,

postának, tehát  tudja,  hogy  minden  fillér oda  kerül,  amire  adja. Az

összköltség körülbelül 15-20,000 amerikai  dollár.  

2. A könyv impressumában  és  az  elŒszóban  az  adományozó nevét  vagy

azt a nevet  irjuk be,  akinek az  emlékét  meg  akarja  Œrizni.

3. Garantáljuk,  hogy a könyv az amerikai  egyetemi követelményeknek

teljesen  megfelel és  azokat  ingyen  adjuk a könyvtáraknak. 

Addig  is, ameddig  ilyen  csoda  megtörténik, mi  kisnyugdíjas és más

kisemberek, teljesitjük  a külföldi  magyar fehér hirverést, ami  különben a

mindenkori  magyar kormányok  feladata lenne.
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ÖNKÉNTESEKET  KERESÜNK:
Ádám János Atya  mondotta az egyik  buffaloi tiszti konferencián:

"....azzal,  hogy  népdalokat énekelsz, táncolsz, táborozol,  csak  magadnak

szereztél kellemes élményeket. A nemzetünk érdekében  még  nem csináltál

semmit!"  Ha nem is  idézem  szószerint, ez  volt az értelme. 

Ha  netán  valaki be akarná hozni  az eddig elmulasztottakat, most megteheti..

Válogatni  lehet a  képességnek, idŒnek és felszerelésnek  megfelelŒ  feladatok

között.  E pillanatban ezekre a munkákra keresünk  önkénteseket:

(A dŒlt  betısökre  már  van  vállalkozó,  vagy már  készen is  vannak)

1.0  Magyarból angolra  forditás:

1.1  Gulyás  László: Benes. KészülŒben!

1.2  Klausenburg: Magyarellenes atrocitások Romániában KészülŒben

1.3  Lipcsey Ildikó:: A forradalom hatása és következményei Erdélyben

1.4  DuNay: Románok és  magyarok  a történelem  sodrában: KészülŒben

2.0  Angolból magyarra  forditás:

2.1  Persico: Roosevelts secret  war:  Néhány oldal

2.2  Penfield+2 cikk Kész!

2.3  Readers Digest  cikk: 3 oldal

2.4  Major  Imre: Am. Hung. Relations: KészülŒben   

3.00  Beolvasás (scanning)

3.01  Sisa: Magyarságtükör: 390 oldal,  de a képeket nem kell  scannolni

3.02  Kosztin: Magyar-román  hıbéresi  viszony: Kész, javitás  alatt

3.04  Kosztin: Magyar  térvesztés-: Kész, javitás  alatt 

3.05  Yves Daruvár: The Tragic Fate of  Hungary: 236 oldal

3.06  Polish-Hungarian history: 24 oldal

3.07  The  Andreanum:  32 oldal

3.08  Pan-European picnic: Angol és  magyar verzió összesen:  32 oldal

3.09  Varga J.: Schuldige Nation oder Vasall wider Willen. 

3.10  Varga J.: Bünös  nemzet,  Elsö rész:  246 oldal

3.11  Jerome  Szalay: The  Truth about Central Europe: KészülŒben

3.12  Várdy Béla: The  Hungarian-Americans. 215 oldal

4.0  Cim kutatás

4.1 Politikai, történelmi, diplomáciai  kutatóintézetek  stb cimei. Van  gazdája

4.2 Magyar érdeklŒdésı idegen ujságirók, tanárok,  politológusok cimei.

4.3 Magyar  szimptizáns EU és  más politikusok  cimei.

5.0  Magyar  honlapunk hirének terjesztése:

5.1  Magyar egyetemi és  más  diák szervezeteknek ismertetni  honlapunkat

5.2  A határontúli magyar mediának, szervezeteknek ismertetni  honlapunkat

(Például a Metszés segitségével)

6.0  Összefoglalók, ismertetŒk (synopsis)  irása magyar  vonatkozású

könyvekrŒl:

6.1  Margaret Macmillan: Paris 1919, XX fejezet (angol)
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Ennek  magyar  forditása is van, de ellenŒrizni kell

6.2  Martin Eggers: Das "Grossmährische Reich" Realität oder Fiction. (Német)

ErrŒl  már  több synopsis  megjelent a Hálón,  de különbözŒ  nézetekböl - a

szlávok veszettül  támadják. Igy elfogulatlanul  is át  kellene nézni és  értékelni. 

Pillanatnyilag ennyi. . . .  Lesz még  több is!

****

ÜNNEPELJÜK  GYÖZELMEINKET!
Nándorfehérvár

Tavaly a dicsŒséges  56-os  forradalom  egész évi ünneplése  árnyékot  vetett

más ünnepelni valóra.   

2006, július 22-én  volt Hunyadi  János  és  Kapisztrán János  világraszóló

nándorfehérvári gyŒzelmének  ötszázötvenedik évfordulójának ünnepe.

Ennek  a hatalmas  jelentöségü  csatának  kimenetelét  az  egész keresztény

világ lélegzetfojtva várta.  Egész Európában ünnepelték e döntŒ gyözelmet,  

amely  Mátyás király haláláig  bebiztositotta a déli gyepüt.  Az idén ne

feledkezzünk  meg róla!
Pozsony

A 907, július 3-7 között lezajlott pozsonyi csatában  Árpád  döntŒ

vereséget mért  Gyermek Lajos  kitünŒen felszerelt és kiképzett hadaira.

Krónikáik szerint  Ditmár érsek fŒvezér, két püspök,  három apát és tiz gróf

esett el. Az  egyesült bajor és frank hadsereg  35,000 katonája, teljes

utánpótlásuk és  hajóhaduk nagyrésze odaveszett. Árpád  három fia esett el  a

küzdelemben. Maga a honfoglaló fejedelem is az itt szerzett  sebeibe halt  bele,

de áldozata eredményeként, több, mint  száz évig  a germánok meg  sem

próbáltak betörni.   magyar  területre. 

A németek  és a  szlovákok soha sem  feledkeznek  meg erröl  a gigászi

harcról. A  szlovákok  azon  síránkoznak,  hogy ezzel  véglegesült  az északi és

déli  szlávok szétválasztása a  magyarok  tartós beékelŒdésével.

Arra  nem  gondolnak,  hogy ezzel  megakadályoztuk a  Kárpátmedence

német  elözönlését.  Ha Ditmáréknak sikerült  volna a  magyarokat  legyŒzni,

mint  Nagy Károlynak az avarokat, okulván a tapasztalatokon, minden

bizonnyal nem  vonultak  volna  ki innen.

A  csata  leirását  megtaláljuk a  honlapokon,   nem  a történelem

könyvekben... 

Ideje  volna  nemzeti ünnepnapnak  nyilvánitani   e dátumot!

***
MEGSZÍVLELENDŒ    IDÉZETEK

Széchenyi István: 
"Minden  nemzetnek olyan kormánya  van, aminŒt megérdemel!

Zabolai Csekme Éva:
"Ne felejtsük, hogy a lehetetlen nem tény, hanem vélemény."
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MAGYAR  ÜRHAJÓS 

Charles Simonyi  azaz  Simonyi  Károly nagyon örül annak, hogy a

magyarok világszerte büszkék az ürutazására, mondta az ötödik ürtúrista a

Nemzetközi ürállomáson.

"A magyaroknak azt üzenem, hogy ha magyar teljesítményekrõl hallok,

mindig büszkeséget érzek. És ezért én is örülök annak, hogy a magyarok,

nemcsak Magyarországon, hanem világszerte, büszkék erre az útra" - mondta

Simonyi a szerda reggeli sajtóértekezleten. Az ürhajós videokapcsolaton keresztül

üzent a Moszkva melletti repülésirányító központban összegyült, zömmel orosz

újságíróknak. Késöbb telefonon  beszélt  Farkas  Bertalannal az elsö  magyar

ürhajóssal is. 

Simonyi úr Bill  Gates üzlettársa, aki  a software üzletben számunkra

elképzelhetetlen  vagyont  szerzett. Örülünk  sikereinek és annak,  hogy nem

forditott hátat magyarságának és  a  magyar zászlót is  felvitte  magával az ürbe. 

***

MAGYAR CIMER
A hetvenes-nyolcvanas években úton-útfélen árulták  a bronzozott fehérfémböl

öntött, koronás  magyar  cimereket.  Amióta  megtörtént a  félresikerült

"rendszerváltás", ezek  eltüntek a  piacról.

Már  vagy két éve megkért  Vámosi Józsi  lelkes  segitŒnk és  támogatónk,

hogy hozzak  egy öntöttréz cimert számára.

Két  budapesti  látogatásom  alkalmával tıvé tettem  az  egész  várost ezért az

egyszerı  feladat teljesitéséért.  IsmerŒseim össze-vissza  küldözgettek, hogy itt

láttak egyett,  vagy ott. Lejártam  a lábam, de    nem is  emlékeztek rá. 

Mérgemben még  az ecseri  piacra is kimentem.  Volt is ott egy árús,  aki

mindenféle  sárgaréz öntvényt árúlt, de  cimere neki  sem  volt.  Egy árva

zománc cimert találtam. Azért is  dupla árat kért az árus,  amikor  látta,  hogy

külföldi  vagyok (jó orruk  van erre). 

Már  arra gondoltam,  hogy  átszaladok  Debrecenbe,  mert  valaki  megesküdött

a "prófétaszakállára", hogy ott látott egyet,  amikor az Uránia  mozi  melletti ház

oldalában megláttam  egy  kirakatot,  mindenféle  sárgaréz  kilincs és  egyébb

szerelékkel. Nosza, be is  vágódtam  azonnal  az udvarban lévŒ  üzletbe. 

Nem láttam cimert,  de  azért  megkérdeztem, van e  - próba szerencse  alapon.

Nem  volt,  de tud  szerezni  egy  kicsit,  mondotta. 

Megigérte  a boltos,  hogy  megkérdezi  az öntödét,  de úgy  tudja,  nincs nagy

mintájuk. Menjek  be  egy hét  múlva.

Nagy örömömre  volt, amit  rögtön meg is  vettem. Ha  valaki  akar venni egy

nagyarasznyi,  sárgaréz koronás  cimert,  ne  járja  végig a  Váci utcát és  Tolnát-

Baranyát, hanem  menjen  egyenesen a Hermann Lakatosipari Bt. üzletébe:

Rákóczi út 19. Ha  nincs raktáron, rendelnek. 
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KÁROGÓ

Ezt is "Elfujta a  szél...."
VILÁGPREMIER A PRÁGAI  OPERÁBAN!

Világpremierre  készül  a prágai  balett. Az idei évad legjobban  várt

operaházi  premierje a  világhirı  regénybŒl  készült  balettdráma, az  Elfujta a

szél.  Ez a mindannyiunk nagy  könyv és filmélményét feldolgozó, három

felvonásos  balett minden  táncrajongónak  maradandó  élményt igér.

A zeneszerzŒ azzal indokolta  Dohnányi  mıveinek  kiválasztását, hogy a

magyar  romantika  nagy  mestere annakidején  hosszú  éveket  töltött

Amerikában. Miközben az európai  zenekulturát oktatta, mıvészete  magába

szivta  az ottani  hatásokat.

Nagy  bajban   volt  a zeneszerzŒ,  hiszen  számtalan  amerikai-magyar

zeneszerzŒ között kellett  választania, akik  magukba  szívhatták az amerikai

zenekulturát a korabeli néger spirituáléktól  a tánc és  katonadalokig, amelyeket

Scarlett O'Hara és  szerelme Ashley Wilkes  hallgathatott. Hogy csak  néhányat

emlitsünk:  Bartók  Béla,  Dohnányi ErnŒ,  Serly  Tibor, Polgár  Tibor, Veress

Sándor, Romberg  Zsigmond, Rózsa Miklós állott  volna  rendelkezésére.

Ezzel  a balettel  könnyen  be lehet törni az amerikai "piacra". A "Wind"

nagyon  népszerüı  ma is. Ha  tudomást  szereznek róla, egy  balett  szinháznak

majdnem kötelezŒ lesz  mısorára  tızni e darabot, amely  kitünŒ  nemzeti

propagandát  jelent a  magyar zeneszerzŒnek és  kulturának....

A plakátokon  pedig  nagy  betık  fogják  hirdetni  a magyar-amerikai

ERNEST DOHNÁNYI  nevét s talán piciny betıkkel  kegyesen

megemlékeznek  az elmagyarosodott  Medveczky  Úrról is.

Amit eddig irtam,  annak sajnos  pont az  ellenkezŒje igaz!  

Nem Prágában lesz a világpremier,  hanem a  budapesti Állami Operában.  Nem

világhirı amerikás  magyar  zeneszerzŒk müveit  használta  Medveczky Ádám  úr

a zene összeállitója, hanem  a  cseh Dvorákét.

Ha  akad  egy  jó impresszárió,  aki  "eladja"  a  táncjátékot  Amerikában,  a

"cseh kártyát"  fogja  kijátszani,  mert azok propagandája  még a  Trianon elŒtti

idŒkböl kitınŒen  mıködik.  DVORAK  nevétŒl  lesz hangos Amerika, aki az

Uj Világ  szimfoniával  belopta magát  az amerikaiak  szivébe.

Megtetézték azzal a megbocsájthatatlan  figyelmetlenséggel,  hogy orosz

balerinákat  szerzŒdtettek  Scarlett szerepére. Üzleti  szempontból  jobb lett

volna egy  amerikait szerezni, aki  elvitte  és  terjesztette  volna  a hirt. Még

akkor is  jobb lett  volna, ha  esetleg nem olyan  remek  táncos,  mint a

Budapesten élŒ oroszok (vagy oroszos nevıek)

Igy  a tipikus  "magyar  balek"  megint  remekelt.  Az  Opera megnyirbált

költségvetésébŒl kreáltak  és  nagy  költséggel  elŒadnak egy  balettet, amiböl  a

csehek húznak propaganda   hasznot.   Ezek  szerint  az opera igazgatója is méltó

társa a  külügyminisztérium "diplomatáinak"

Gratulálok!

Magyaródy  Szabolcs
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Románia hivatalosan elismeri,
hogy erŒszakosan beolvasztotta a csángókat

Elõször ismeri be hivatalos román állami szerv a csángók erŒszakos

asszimilációját. Basescu elnök 2006. december 18-án a Román Parlamentben a

két ház együttes ülésén elítélte a kommunizmust, valamint foglalkozott a

nemzeti kisebbségek kommunista idŒkbeli sorsával is.

A napokban bemutatott dokumentum és a Parlamentben elhangzott elnöki

beszéd, a kommunizmus elítélése és az állami bocsánatkérés a nacionalista erŒk

felháborodását és ellenkezését váltották ki - nem ok nélkül -, amint azt a

csángókra vonatkozó alábbi részlet is igazolja.

A dokumentum külön fogalkozik a nemzeti kisebbségek kommunista

idŒkbeli sorsával. A magyar kisebbség számára fenntartott részben az 536.

oldalon három bekezdésben szó esik a moldvai csángók erŒszakos

asszimilációjáról és a katolikus egyház felelŒsségérŒl is.

Ime a teljes ide vonatkozó rész:

A kommunista rendszer asszimilációs politikájának drámai következményei

voltak a moldvai csángók helyzetére vonatkozóan is, egy olyan, a magyar

nyelvet használó közösség, amely hozzávetŒlegesen 60.000 fŒt számlál, Bákó és

Neamt megyékben él. A moldvai csángók erŒszakos asszimilációjának elsŒ 

kísérletei még a két világháború közti idŒszakból erednek, mely folyamatban a

Római Katolikus Egyháznak komoly szerepe volt. A csángók nyelvi

asszimilációjának elŒsegítése a Katolikus Egyház számára az Ortodox Egyházba

való beolvasztás elleni harc eszköze volt. Ezen politika következményeként a

moldvai csángók nem részesülhettek anyanyelvi misézésben és oktatásban.

Az egyházak elleni harcban a Román Munkáspárt kihasználta a Magyar Népi

Szövetséget, amely által létrehoztak közel 40 magyar tannyelvı iskolát a

moldvai csángómagyarok lakta vidéken, ezek fŒ  küldetése az egyházi befolyás

gyengítése volt ezen  közösségekben. Ezeket az iskolákat fokozatosan számolták

fel 1953 és 1958 közt.

(Forrás.Gondola) 

*****

Az autonómiáért küzdŒk figyelmébe:
Könyv a dél-tiroli robbantások politikai következményeirŒl

Kaszás Péter recenziójának  bevezetŒje  

Piros-fehér szikla

Egyedülálló könyv jelent meg néhány hete  német nyelvterületen, amelyben dél-

tiroli aktivisták számolnak be letartóztatásuk és börtönbeli megkínozásuk

történetérŒl. A "Kiolthatatlanul" címı kötet szerzŒje, Martin Unterkircher két

kérdésre keresi a választ: milyen lélektani hatásai voltak a dél-tiroli

merényleteknek az olasz és a nemzetközi politikára? Vajon Olaszország a

merényletek nélkül is tárgyalóasztalhoz ült volna-e, vagy inkább folytatta volna

addigi kisebbségellenes politikáját?
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Magyarország visszakérheti a Vajdaságot?
Április  elsŒ  felében  érdekes  események  borzolták  fel a környezŒ  népek

kedélyét. Trianon  rémképe méltán nem  hagyja öket  nyugodni!

2007. április 12.-én a  belgrádi  német  nagykövet  Herr Zobel nyilatkozata

szerint  a  szerbek makacskodása a koszovói kérdésben destabilizálhatja az

országot és a Vajdaság jövŒjével kapcsolatban is kérdéseket vethet fel, jelentette

ki Németország belgrádi nagykövete. Andreas Zobel szerint a tartományt akár

vissza is kérhetik a magyarok.

Zobel nem volt tekintettel a szerbek érzékenységére. A konferencián hazugnak

nevezte azt az állítást, hogy Koszovó ŒsidŒk óta az ország része, hiszen a

tartomány 1389 után csak 1912-ben lett újra Szerbia része.

Ez  természetesen  rettentöen  felbosszantotta a szerbeket, s a tiltakozások özönét

zúditották Nyugat Europára 

2007. április 10.-én,  egy  rigai EU  konferencián:    Sólyom  László a

magyar köztársaság elnöke hivta  fel  a figyelmet arra a megítélése szerint

rendkívül fontos tényre, miszerint nem lehet az Európai Unió értékeiröl,

jövŒjérŒl úgy beszélni, hogy a nemzeti kisebbségek kérdését ne vetnék fel.

Szavai szerint nem igaz az, hogy ez egy kelet-európai probléma, hiszen az ír

kérdéstŒl a baszkokig, Dél-Tirolig vannak megoldott és megoldatlan nemzetiségi

problémák.

Viszont nem szabad nem lényegesnek tekinteni, ha ezt az új tagok

felemlegetik, hanem számolni kell azzal, hogy a kisebbségek kérdése már benne

van az alkotmányos szerzŒdésben. S a balkáni háborúk leckéje az, hogy nem

lehet békérŒl álmodozni sem, ha a kisebbségek nem kapják meg a kollektív

jogokat. 

 Mi több - mondta az államfŒ - , nem lehet az Európai Unió jövŒjét tervezni

anélkül, hogy az egyes tagországok történelmérŒl ne lennének ismereteink. Ha

pedig ismerjük az egyes országok, például az észt, a lett, a litván, a magyar, a

román, a bolgár történelmet, akkor már a jogok nyelvén lehet beszélni, és akkor

már teljesen világos, milyen kisebbségi jogokra van szükség ahhoz, hogy az

unió jövöje valóban pozitív legyen - mondta a köztársasági elnök.

A Külügyminisztérium  valószinüleg  azóta  sem tért magához, úgy

besokkoltak e  váratlan fordulatokra. Igy  nem kell "félni"  hogy esetleg  valami

"meggondolatlan akcióra"  szánnák  el  magukat....

Azon  csodálkoznánk  a legjobban,  ha  a miniszterelnök  nem  biztositaná a

világot,  hogy  soha  sem  akarjuk  visszakövetelni a Trianonban elvesztett

területeinket, sŒt  el  sem  fogadnánk, ha  ezüst tálcán ajánlanák fel  azokat!

***
AZ  AUTONÓMIÁÉRT  KÜZDŒK  FIGYELMÉBE:

Balogh Sándor prof. könyve: "Autonomy and the  New World Order" 

olvasható a  magyar honlapunkon, Bezuk Zsolt kitünö  magyar forditásában.

www.corvinuslibrary.com
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MAGYAR  SZOLIDARITÁS TÜZE
Eddigi  tapasztalatok alapján  kérjük, hogy a láng, mindenhol a

helyi idŒszámitás  szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor
lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New
Zeland, Ausztrália vonalától keljen útra  és végigkisérve augusztus
20-át, Honoluluban aludjék ki.  

Igy, amikor  Budapesten felröppennek a Szent István napi
tızijáték  elsŒ rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája
van úton és Honoluluig még ugyanannyi  órai utja  van hátra.

KÉRÜNK MINDENKIT, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ
VILÁGON, csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot
átölelŒ testvéri összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá  és
legyen a magyar nemzettudat egyik pillére.

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy
részvételüket jelezzék E-mailen: 

corvinus@mountaincable.net 
F o l y t a t á s  2 0 0 6 - r ó l

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

*****

 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, 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.              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.
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MEA  CULPA!

A 2006-os évre  kiküldött  adóelismervények közül  hiányzott néhány.

Ez a könyvelést  nem érintette,  mert a beérkezö csekket  elöször

lepecsételjük és  fénymásolatot  készitünk róla, aztán a  kézzel irott  naplóba

kerül. A  napló alapján a  pénztárosunk (Lamperth  Cilike) átveszi  a  csekkeket,

amit aláirásával igazol. Igy  mennek  a  csekkek  a  bankba.

Ezután a számitógépbe  kerül  a  csekken  szereplö  név, cim  és az összeg.

Ez már  csak  statisztikára és az elismervények és a  Holló  kiküldésére  szolgál.

Itt  történt  a  hiba. Ugyanis egy megbizhatatlan  számitógépröl át  kellett

menteni az adatokat,  ami  nem  ment  simán - ahogyan késöbb kiderült. Gál

Ferenc,  hamiltoni  hüséges  támogatónk reklamációja után kezdtünk  kutatni  a

hibat. Szerencsére  legtöbbet ki  tudtuk javitani, de az  alanti támogatóinknak

csak ez év végével  tudjuk kiállitani az adóelismervényt,  amiért  szives  elnézést

kérünk. Tiger  Júlia, Nagy  Lajos,  Kovács  Anna,  Nagy Károly, Rada Tibor  .

KÖSZÖNETEK  A  KÖNYVTÁROSOKTÓL

Just a note to let you know we received the 3 books and CD that were shipped to

our library.  They arrived in good condition and will be added to our collection.

I'm sure they will be a useful addition for information and research by our

patrons.  In the regular post, is your order form with 4 additional titles that our

library director thought might be useful in our academic setting.  Thank you

again for your donation and making these other titles available.

***

Thank you so much for sending us three books and a CD about Hungary.  We

are adding them to our circulating collection for our patrons to take out.

On a personal note, since I am of Hungarian descent, I especially appreciate your

donation and look forward to reading these titles.

***

Thank you for the generous gift of three books and a CD for our library

collection.  I have cataloged them promptly to make them available for our

academic community.

My wife and I were in Hungary from Dec. 27 to Jan. 5.  We stayed in Erd and

took occasional trips into Budapest, one of the most beautiful cities in the

world.    I have great admiration for the Hungarian people.

***

I am the Slavic librarian at UCLA Library. I recently received three free books

from you about Romania. I thank you for your gift to our library. I am currently

engaged in rebuilding our previously stagnant Romanian collection. I will

appreciate if you would please send me all of the available free books to my

attention that deal with Romania and Hungary. I assure you that your donation

will be of great help to our process of building a sustainable and relevant

collection.

Folytatás a 12. oldalon
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TÁMOGATÓINK

Köszönjük a 2006  október 1-töl, december 31--ig 

beérkezett adományokat:

Mivel  támogatóink száma fokozatosan csökken és a költségek emelkednek,

kénytelenek vagyunk a példányszámot korlátozni. 
AKIK AZ UTOLSÓ  5  ÉVBEN 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, Várdy Béla, Hábel György, Kövári György, Csermely

Péter, Szappanos István, Bozóki Barnabás, Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán,

Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Kardos Gabriella-Géza, Kaffka Margit, Glóbits

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

Lamperth Cili, Bessenyey Éva, Bezuk Zsolt-Annamária,  Lukács János,  Biró

József, Sauerwald Gábor, Pordányné Csikós Mária,
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Köszönetek a  könyvtárakból:

Thank you for the three books and the CD that you sent to Dallas Baptist

University Vance Memorial Library.  In checking the circulation of the books

your organization has previously sent to us, I find that the books are, indeed,

being used by our library patrons.  We appreciate  these books. 

***

On behalf of our students/faculty, we thank you for the books that you have sent

to us for many years. We processed them and kept them in our library collection.

We appreciate your generosity for providing us books that we cannot find any

where else.

***

   Thank you for your recent donations.  All three titles, Autonomies in Hungary

and Europe, Romania and Transylvania in the 20th Century, and the Hungarian

Csango of Moldova, have been added to our collection.  Unfortunately, this is a

portion of our collection that is somewhat out of date.  These titles are a

welcome addition.

    I asked the librarian who is the library's liaison with the History Dept to

review the list of other available titles.  She found five titles that she felt would

support the current curriculum.  If these titles are still available we would like

very much to add them to our collection as well.  They are ...-

***

We recently received three books by Hevizi, Lipcsey, and Pozsony.  Our

specialist on East Central Europe political systems, Professor Andrew Janos,

was very pleased to see them.  Once he is finished reading, they will go into the

main library.  Thank you.

***

Kosonom  for your recent donation of titles. We would be very grateful if you

would send us any other titles that are available. Toledo has a rich and long

history of Hungarian immigrants and any titles about Hungary will be greatly

appreciated.

LÁTOGASSA MEG AZ ANGOL HONLAPUNKAT:

www.hungarianhistory.com
VAGY A  MAGYAR  HONLAPUNKAT:

www.corvinuslibrary.com
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