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AZ  ÜGYESKEDÃ  ROMÁNOK
Kedves román testvéreink  szerint is a legjobb védekezés a  támadás. Élnek

is ezzel a stratégiával sokszor, sok helyen. Már 1920-ban is azzal kérkedtek,

hogy ök mentették meg Európát a kommunizmustól. Ha ök nem  verik meg a

magyarországi vörösöket,  tovább terjedt volna a  kór, egész Európában. Ebben

volt is valami csekély igazság, mert Bécsben és  Németországban is elég  erös

volt a vörös banda.  De  az is  nyilvánvaló, hogy  ha  a franciák megengedik

Horthynak a katonai szervezkedést és beavatkozást, a  nemzeti csapatok nemcsak

a  vörös hadsereget verték volna meg, hanem a  románokat is  valószinüleg

kiverték volna az országból.  Igy a franciák elözékenységéböl  dáridózhattak a

románok, kedvükre.  No de mit is  mondott ez a  két EU képviselö:

Adrian SeverIn és Victor Bostinaru román szociáldemokrata EP képviselók

tegnapi, közösen szervezett, "Politikai Stabilizáció Kelet-Közép Európában az

elsŒ világháború után. A Szovjet - Magyar Köztársaság bukása" címÛ

konferenciája  Románia szerepét tagtalta az elsö világháború után bekövetkezett

eseményekben.

A román elöadók azt hangsúlyozták, mennyire fontos, hogy 1919-ben nem

gyözedelmeskedett a kommunizmus Kelet Európában és hogy Románia Keleten

mílyen fontos szerepet játszott a szovjet bolsevizmus elöretörésének

megállításában.

Összehasonlították Románia és Magyarország korabeli alkotmányos

rendszerét, kiemelve, hogy míg Románia ekkor demokratikus ország volt,

Magyarországon viszont bolsevik kommunista diktatúra uralkodott. Szerintük

Romániának kötelessége volt közbelépni az események befolyásolásának

érdekében, hiszen saját demokratikus berendezkedése függött ettöl.

Az elöadók többször idéztek magyar közéleti személyiségek írásaiból,

véleményeiböl. Azt a látszatot próbálták alátámasztani, hogy a magyarok

pozitívan viszonyultak a román bevonuláshoz és a katonai akcióhoz, söt hálásak

is voltak.

Sógor Csaba RMDSZ-es Európai Parlamenti képviselö már a konferencia

megtartása elött megfogalmazta aggályait a címadással és a tartalommal

kapcsolatban. Sógor most nyilatkozatban tiltakozik az elhangzottak ellen:
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"Ma az Európai Parlamentben egy furcsa címü konferenciát szerveztek meg, az

ún. Magyar Szovjet Köztársaság leveréséröl. Ilyen országnév, ilyen történelmi

esemény nem létezett. Elutasítok minden olyan politikai magatartást, mely

nacionalista indítékkal alárendeli a nemzetállami érdekeknek azon történelmi

kérdéseket, melyek összefüggnek egy állam területszerzési törekvéseinek

utólagos megindokolásával.

Elfogadhatatlan, hogy Magyarország 1918 novemberében történt

lerohanását, a román katonai megszállást és az ország kifosztását EP-képviselök

égisze alatt szervezett eseményen regionális stabilizáló tényezöként értelmezzék

itt, Európa szívében, Brüsszelben. A romániai magyar közösség nevében is

határozottan tiltakozom román szocialista kollégáink cinikus magatartása és

nacionalista indíttatású véleményformáló kísérlete, félrevezetö tájékoztatási

manövere ellen."

Mielött tovább mennénk, ne feledjük megemliteni  Károlyi Mihály nemes

tettét, a  zárt rendben hazaözönlö  magyar legénységü honvéd ezredek

lefegyverzését. Tették ezt azért, nehogy véletlenül a nemzeti érzésü legénység és

tisztikar  szétverje  kommunisták által agyba-föbe dicsért öszirózsás  forradalmat. 

Ezzel  valójában kiprovokálták a szerb, oláh és cseh  intervenciót és az

ország megszállását.  Egyik népség sem  tudott  olyan hadsereget kiállitani,

amelyet a  harcedzett magyar honvédek nem  tudtak volna napok alatt kiverni az

országból. A tótok többségének esze ágában sem  volt elszakadni, megelégedtek

volna  az autonómiával, amint ezt Hlinka is mondotta. Az oláhok nagyrésze is

szivesebben  maradt volna a  magyar Szent Korona védelme alatt, mert tudták,

ismerték a  regáti viszonyokat.  Nem is  emlitve, hogy a  szedett-vedett román

hadseregnek még számottevö tüzérsége sem volt. A szerb hadsereg is

rongyokban "pompázott", nem sokat értek volna  egy idegen földön való

háborúban. 

Miután Károlyi belátta teljes  sikertelenségét, önként átadta a  hatalmat a

börtönböl elörángatott Kun Bélának és gyilkos  bandájának. 

Mindent összegezve Károlyi egy tehetségtelen kalandor volt, aki még

ráadásul hazaárulást is követett el, amikor cseh pénzen, cseh utlevéllel járta a

világot, hazája és  Horthyék ellen  szitotta a  gyülöletet. Az egész tragédiának ö

volt az okozója, Ideje volna eltüntetni szobrát  Budapest egyik legszebb helyéröl,

a Parlament melletti Dunapartról

Az "Európát megmentö" román katonák pedig kirabolták az országot,

lemészárolták a székely és magyar  hadifogjokat, terrorizálták a  lakosságot.

Ha  valaki nem  hallott  volna ezekröl a  "höstettekröl", jól teszi, ha

elolvassa az akkori budapesti amerikai megbizott tábornok, Harry  Bandholtz

beszámolóját: "An Undiplomatic Diary", amely  magyarul is megjelent és

kapható a  Püski könyvkereskedésben.

Rendszerint nem szoktunk átvenni  cikkeket, de ezen számunkban kivételt

kell tennünk. Ugyanis  a  magyarság helyzete nemcsak otthon, de  az 
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utódállamok területén is kezd végleg tarthatatlanná fajulni. Reméljük, a júniusi

EU  képviselöválasztások  számunkra sikeresek lesznek, mert minden emberre

szükségünk van a  terrorizált véreink védelmében.  Nagy reményeink füzödnek

nemcsak az otthoni  jobboldali képviselökhöz, de  Tökés püspök úr

személyében világszerte ismert és nagy tekintélynek  örvendö képviselönk lesz

(újra) Brüsszelben. 

MAGYARVERÉSEK DÉLVIDÉKEN

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt az elmúlt hetekben, saját szervezésben

végzett közvélemény kutatás alapján azt igyekezett megállapítani, miért érzi a

vajdasági magyarok egy jelentös része kiszolgáltatottnak magát. S azt, hogy a

magyarverések, a falfirkák és a besurranó tolvajok garázdálkodása kapcsán az

általuk sürübben lakott város- vagy településrészek rendöri védelme miért

gyengébb még az átlagosnál is.

A meglátások a következök:

1. A magyarverések esetében évek óta elhúzódó gond, hogy a feljelentéseket

nem kezelik súlyuknak megfelelöen. Ezt teszik elsö sorban a rendöri szervek, de

ha azok nemzeti alapúnak minösítik is az incidenseket, akkor az ügyész látja

másként a dolgokat. A lényeg, hogy a magyarverésekkel kapcsolatos eljárások,

ha megindulnak is, általában nem végzödnek az igazságszolgáltatásban szokásos

módon: gyors ítélet kimondásával.

Nem kevésbé elkeserítö, hogy a magyarverések szinte teljes egészében azt a

fiatal magyar nemzedéket érintik, amely annak idején meg sem ismerte a háború

borzalmait, de most azt hallja otthon és a környezetében is, hogy a legjobb, ha

kerüli szerb kortársait, mert „a baj, könnyen megvan”. Mit gondoljon a zombori

fiatal, tizenhat éves középiskolás, akinek a rátámadó szerb iskolatársainak egyike

bokszerrel verte szét az arccsontjait, s a kórházban elvégzett arcmütét és két hetes

gyógykezelés után, karikás szemmel, tegnap indulhatott csak iskolába? Mit

mondjanak a szülök, akiket a zombori községi elnök és a rendörfönök szerdára

hivatali beszélgetésre „kérettek”? Miközben korábban már mind a ketten úgy

nyilatkoztak, hogy a verekedés nem volt nemzeti indíttatású. Azt akarják, hogy a

szülök a gyermekük meggyözödése ellenében meghunyászkodjanak, és

egyetértsenek a szerb tisztségviselökkel? Ki kell mondani: ez a beszélgetés

nyomásgyakorlás lehet. A legrosszabb fajtából.

A VMDP véleménye az, hogy a magyarverések immár többé-kevésbé

ellenörzött eszközzé váltak a helyi hatalom kezében, s a fiatal nemzedék

megfélemlítését szolgálják. Tettekre késztetik a fiatalokat. Asszimilálódjanak,

vagy kerüljenek szembe apáik dilemmájával? Erre még jól emlékezünk: elmenni,

vagy maradni?

2. Szabadkán, Újvidéken, Tordán, Péterrévén, Temerinben egybehangzó a

kárvallottak véleménye. A magyarlakta város- és településrészeken nincs

megfelelö rendöri jelenlét s a besurranó tolvajok, gyakorlatilag nem ütköznek 
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ellenállásba. A rendöri szervek tehetetlensége szembeötlö. Egyöntetü a

vélemény: a tolvajok tömeges megjelenése tény, de a hatalom kihívásra adott

bágyadt reagálása elfogadhatatlan. Általános a vélekedés, hogy a gazdasági válság

következtében a helyzet csak rosszabbodhat.

3. A VMDP meglepödéssel tapasztalja, hogy a magyarellenes falfirkák

megjelenése, s a velük kapcsolatos hatalmi érdektelenség sokkal mélyebben sérti

a vajdasági magyarokat, mint azt az elsö látásra hihetnénk. Akik erröl

nyilatkoztak, szinte kivétel nélkül nem azt kifogásolták, miért nincsenek meg a

tettesek, mert nincsenek meg, hanem azt, miért maradnak meg a falfirkák olyan

tartósan, még a középületeken is. A nemzeti kizárólagosságra utaló falfirkáknak

mély szociálpszichológiai hatása van.

4. A VMDP szerint elfogadhatatlan Szelestei Lajos, magyar külügyi

szóvivö kijelentése, miszerint a magyar diplomácia a legfrissebb

magyarverésekkel kapcsolatban nem reagál, mert éppen tájékozódik. A jelenlegi

körülmények között a mai napig el nem hangzott reagálást az illetékesek

biztatásnak foghatják fel. Budapesten nem hisznek nekünk? Felelötlennek tartják

a vajdasági politikai elit egészét?

***

Várjuk a magyar diplomácia megfelelö értékelését és reagálását.

Erre  várhatnak a valódi rendszerváltásig..(A szerkesztö)

Pásztor Bálint:   Egyre aggasztóbb a kisebbségellenes hangulat

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági

képviselöje hírportálunknak telefonon nyilatkozva elmondta, hogy ma a

parlamentben napirend elötti felszólalásában rámutatott az új kisebbségellenes

hullám fokozódására. Kiemelte, hogy a 2004-ben és 2005-ben történt etnikai

indíttatású eröszakos cselekedetek után azt gondolta, ez már nem ismétlödik meg,

de sajnos újra komoly incidensek tanúi lehetünk. Alaposan feltételezhetö, hogy a

kisebbségellenes támadásokat ezúttal is konkrét politikai jelenségek és politikai

hangulat motiválta.

A magyar nemzeti közösség nagy aggodalommal figyeli az eseményeket. .

A VMSZ képviselöje a zombori és a temerini magyarverésröl, a temerini

keresztgyalázásról és a temerini magyarellenes soviniszta falfirkáról számolt be

részletesen, pontos dátumokat említve. Felhívta a rendörség, az ügyészség és a

bíróság vezetöit, tegyenek meg mindent a kisebbségellenes támadások

megfékezése érdekében. Kérdést intézett Snezana Malovic´ igazságügy-

miniszterhez (aki nem volt jelen az ülésen, de írásban köteles válaszolni), vajon

2004 óta hány kisebbségellenes büncselekmény esetében született ítélet, és

milyen büntetéseket szabott az igazságszolgáltatás.

Pásztor sajnálatának adott hangot, amiért a tartományi ombudsmanon kívül

egyetlen állami szerv sem szólalt meg a kisebbségellenes hullám kapcsán.

(Vajma.info)
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ÚJABB KÖNYV SZÁLLITMÁNYOK:

Tökés Püspök úrnak az alanti könyveket inditottuk utba Brüsszelbe:

Balogh Sándor :... Autonomy and......................................... ......150
Kapronczay:....Refugees in Hungary.............................................66
DuNay.D Kosztin.......Transylvania and the Rumanians................53
Hévizi Józsa........Autonomies in Hungary  and Europe................300
Pozsony Ferenc......The Hungarian Csango of Moldova..............300
Lipcsey Ildikó...Romania and Transylvania in the XX Cent..........300
Gulyás László......Benes Statesman or Charlatan?..........................50
Botlik JózsefE. ...........Benes  and Podkarpatska Russ...................50
CD lemez.......Hungary Elevenhundred Years of Success.............300

Összesen:  1269 könyv és 300 CD lemez

Amint elkészül a  HUNGARY cimü könyvünk, abból is legalább ezer

darabot szándékozunk átadni 

Költségkimélési  szempontból  otthon is árajánlatot fogunk kérni ezer darab

kinyomtatására. Ha  igy megtakarithatnánk a  szállitási költséget, nagy segitség

lenne.

A  cserkész ahol tud, segit: Ujabb vállalásunk:

Várdy Béla  st. professzor munkatársunk teljes könyvtárát felajánlotta  a

Miskolci Egyetemnek.  Most  csak hét doboz szállitását vállaltuk el, de  majd

késöbb jön vagy húsz doboz.

A hét  dobozt felhoztam Pittsburghból Buffalóba, ahonnan a Brüsszelbe

induló dobozok voltak.

A miskolci egyetem  nemrég szervezett humanisztikai  része most  kerül

engedélyezésre. Nagy hátránya a könyvtár hiánya, föként angolnyelvü  könyvekre

van  szükségük.

Ezen valamelyest segitendö, felajánlottuk a torontoi Magyar Kultúrközpont

könyvtárának is, hogy az elfekvö angolnyelvü könyvanyaguk hazaszállitását

elvállaljuk. 

Buffaloból mi is küldünk haza kb 200 kötetet, föként az iróink

tiszteletpéldányait és  néhányat a Széchenyi könyvtárnak.

ÚJABB KÖNYVEK A  HONLAPJAINKON

Értékes könyveket kaptunk a  honlapjainkra. Mostanában elég sokat

beszélnek és irnak a Holokausztról, a Sztalin által mesterségesen okozott ukrán

éhinséggel kiirtott nyolcmillió ukránról és már a Gulágról is. 

A kitünö történész házaspár által  szerkesztett könyv angol és  magyar

kiadása: Várdy Béla és Huszár Ágnes: "Magyarok a  Gulág

rabszolgatáboraiban" rövidesen olvasható lesz a  honlapjainkon. 

Elözö munkájuk: "Ethnic Cleansing  in 20th Century  Europe."  

már régebben olvasható az angol honlapunkon

Hálás köszönet Várdy Béla és Huszár Ágnes  professzor segédtisztjeinknek.
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KÖVETENDÖ PÉLDA!

Az elmúlt hónapokban több  napilap és  folyóirat foglalkozott egy eddig

alig ismert  kereskedelmi jelenséggel.  Történt ugyanis, egy élelmes  ortodox

zsidó rabbi feltalálta  a pénzszerzés eddig nem ismert módját.

Ez a rendkivül bölcs rabbi felajánlotta  a helybéli  élelmiszergyártó

üzemnek, hogy  megfelelö elöirások betartása után,  az általuk elöállitott áru

csomagolásán feltüntethetik a koser emblémát. Azaz, mintegy  lehetövé teszik az

ortodox  zsidók számára, hogy  olyan  élelmiszert  vásároljanak, amely  az

elöirásaiknak megfelelöen készült.

Ezért az "ellenörzésért" természetesen meg  kellett fizetni a  rabbi idejét és

szakértelmét.  Hogy mennyit, az hétpecsétes titok.  Ez az ötlet futótüzként

terjed a világon.  Ma  már alig lehet levenni a  világcégek üzletházai polcáról

olyan árut, amely nem visel valamiféle  kóser emblémát.  A cégek, az

egyszerüség  kedvéért, minden  általuk készitett áru dobozán feltüntetik ezt.

Tehát mindenki, függetlenül attól, hogy neológ zsidó, keresztény, atéista, fizeti

ezt az adót az  ortodox rabbiknak.  Ha tetszik, ha nem...

A kanadai Maclean's magazin 2008, december 15-i számában közel négy

oldalas cikkben számol be  erröl a  témáról. A Washington Post még 1987

november 2-i cikkében idézi Schulem Rubin rabbi kijelentését: "Kosernek nincs

jobb ize,  nem egészségesebb, a kóserben nincs kevesebb szalmonella.  Ön ehet

Holly Farm csirkét  akciós áron 39 centért fontonként, majd megizlelheti  a

kóser csirkét  $1,69-es áron. Nem vesz észre különbséget.  Sok pénz van ebben.

A vallás  nem alapult logikára!

Persze Schulem Rabbi hangja  pusztába kiáltott szó maradt.

1960-ban csak 225  gyár fizetett "koser adót",  1966-ban   475, 1975-ben

már  800.  A Chicago Jewish Sentinel  1988 július 7-én irta:  2000-ben ez már

egy trillion dolláros   üzlet lesz, amelyben  a Föld minden  nemzete fizeti a

"Koser adót". Nagyon kevés  cég  meri  visszautasitani a  "felajánlott"

inspekciót. Ma  már ott tartunk, hogy 2-3 óriás "cég" mellett  sok helyi ortodox

rabbi is  önálló "vállalkozásba" kezdett.  Tehát rengeteg embléma  látható a

különbözö csomagolásokon, üvegeken. Legtöbbön az  "U" és "K" betü látható,

különbözö keretekben. Kanadában divatos a  "COR" jel, ovális keretben.  De

nem érdemes  keresni öket, mert  valójában majdnem minden árun van a "koser

adó".

Persze a  mohamedánok sem maradhattak ki egy ilyen jó üzletböl. Ök is

szervezik az "áldozatokat". Persze ök egy kicsit  késön kezdték, de  már

Amerikában is jelen vannak, nemcsak a  muzlim országokban.  Szerintük  az

USA-ban  már több mohamedán él, mint zsidó, tehát  ök többet is  kereshetnek

az üzleten.  Ma  már  legalább 1000  "HALAL igazolt" produktum  kapható  az

üzletekben.  Ez a jel is  már sok konzervdobozon látható, persze arab irással.

Ezt a "rakettet" megállitani már  nem lehet. Régi amerikai mondás szerint,

ha nem  tudod legyözni öket, csatlakozz hozzájuk.  Igy nagyon ajánlatos volna a 
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Jézus hitü   egyházaknak is teljes erövel csatlakozni ehhez az adózási rendszerhez.

Mi sokkal  többen  vagyunk, mint a  zsidók és mohamedánok. Tehát ha  minden

papunk, lelkészünk, prédikátorunk rendszeresen meglátogatná az üzemeket,

gyárakat, megáldani a  gépeket, szenteltvizzel meghinteni a  vágásra szánt

állatokat, a  munkásokat, igazgatókat, az üzletek bejáratát, polcait,

alkalmazottait, minden anyagi gondunk megszünne.  Ha  valaki további pro és

con részletekre kiváncsi, óriási irodalmat talál a Google keresöben

***
HIREK

Január 24-én, a  torontoi  cserkészcsapataink disznotoros  vacsoráját követö

müsor elött, rövid, bensöséges ünnaplés keretében adtuk át Rigel Tibor, otthoni

neves szobrászmüvész alkotását, a Corvinus: PRO PATRIA IN EXTERIS

érmet, 

Dr. Jeney László bökezü támogatónknak és  

Csermely Péter önkéntes forditónknak  

Dr. Jeney László adományainak nagy része még titok, de Csermely Péterröl

elmondhatjuk, hogy  sok könyvünket forditotta már le, kiemelkedöen jó

angolsággal. Reméljük, még sokáig  megtart bennünket.... 

***

Bácsfainé, Hévizi Józsa munkatársunk  március 31.-én védte meg

doktori tézisét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Történelemtudományi Doktori Iskoláján az alanti cimen:  
Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain:

Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári
egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében 

A disszertáció  ismertetése, majd a  hozzászólások  rendkivül barátságos

körülmények között zajlott le.   Az eredmény - amint várható volt-  "Summa

cum laude", amihez szivböl gartulálunk.

A most már Dr.,  Hévizi Józsa elsö könyvét mi adtuk ki angol nyelven és

terjesztettük az egész müvelt világon: 
"AUTONOMIES IN HUNGARY AND EUROPE"

Ez a könyv is azok között van, amelyeket most juttatunk el Tökés Püspök

úr, EU képviselönek Brüsszelbe.

***

 Az autonómia és a magyar megmaradás
Közel két évvel ezelött elsöízben rendezték meg Hévizi Józsáék  a Szent

Margit Gimnáziumban, Budapesten a Kárpát-medencei középiskolás fiatalok

számára az autonómia és az európai integráció kérdéseirõl szóló vetélkedõt.

Harminchat csapat mérette meg magát, s közülük hat jutott el a döntöig. A

legjobb teljesítményt a legmostohább sorsú magyar kisebbség, a kárpátaljai

diákok csapata nyújtotta. A szervezésben oroszlánrészt vállaló anyaországi

Erdélyi Szövetséget Dr. Lipcsey Ildikó elnök képviselte.
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TRIANON BETILTVA:  OTTHON

BALASSA  ZOLTÁN BARÁTUNKTÓL KAPTUK, KASSÁRÓL.

2009. március 31. kedd, 15:34

A kisantant legvadabb álmait is fölülmúlja az itt látható bírósági határozat.

Nem elég ugyanis, hogy a világ legbirkább nemzeteként több mint hatvan éve

tırjük csendben azt, hogy hazánk kétharmadát szétosztogatták háborús konc

gyanánt, elnyomott kisebbségi sorba taszítva több millió testvérünket, Dabis

Erzsébet megyei bíró elutasítja a csongrádi Trianon Emlék Egyesület

bejegyzését, mert a trianoni diktátum bemutatásából állt volna a tevékenysége.

 ***

Friss: Érdemkereszttel ismerték el Trianon védŒszentjének "munkásságát" az

államalapítás ünnepén 

Nem, nem fegyveres felkelést szervez ösi földünk újbóli birtokba vétele

céljával (pedig már régen itt volna az ideje), hanem egyszerüen csak beszélni

szeretne róla. De a "Trianoni békeszerzŒdéssel kapcsolatos egyesületi

tevékenység folytatására lehetöség nincs", mert "Magyarország kötelezte magát,

hogy a békeszerzŒdést alaptörvényül ismeri el."

A magyarellenes bírónŒ a diktátum szent tehénként való kezelésének

kötelezettségébŒl "levezeti" azt is, hogy ennek értelmében beszélni sem lehet

róla, ki is mondja ezt kerek-perec: tilos az ügyben kutatásokat végezni, tilos

ismeretterjesztŒ kiadványokat megjelentetni és emlékhelyeket létrehozni. 

Ez a határozat tökéletesen leképezi a jelenleg csonka hazánkban fennálló

berendezkedés magyarellenes voltát: nemcsak esze ágában sincs nemzetünk

életben maradásáért cselekedni, de még azt is tiltja, messze túlteljesítve

helytelenül megváltoztathatatlannak vélt kötelezettségeit, hogy beszélhessünk

arról (s hátha még cselekedni akarnánk!), ami a magyarságot oda juttatta, ahol

most tart.

2009 Magyar(?)országán saját bíróságunk lök vissza a sírba.

Nyílt levél Dr. Dabis Erzsébetnek

Milyen országban élünk?

Tisztelt bírónõ, Ön elutasította egyesületünk nyilvántartásba vételét, amely

a Trianoni Emlék Egyesület néven kérte a bejegyzést.

Az indok: a 2. sorszám alatti végzés 5/a pontjában foglalt feltételt, hogy

törvényileg megengedhetŒ célt és feladatokat határozzon meg, a bíróság

álláspontja szerint nem teljesítette. 

Ön mire gondolt, mikor azt írta: sérti a szervezet a békeszerzŒdést és az

abban vállalt Magyar Államot terhelŒ kötelezettségeket, ugyan hol van ez

belefoglalva az egyesület alapokmányába? Ezzel Ön azt állítja, hogy

törvénytelenek a célok és a feladatok! 
Nézzük tételesen:

- A határozat alapján Ön törvénytelennek bélyegez egy érettségi tételt, ami szó

szerint az elsŒ pontban szerepel.

Kérem, ha törvénytelen, jelezze az oktatási tárcának is!
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- Ön törvénytelennek minŒsítette a békeszerzõdéssel kapcsolatos tudományos-

ismeretterjesztö kiadványok kiadását.

- Ön törvénytelennek minõsítette a kiállítások szervezését.

Kérem Önt, haladéktalanul intézkedjen a Várpalotai Trianon Múzeum azonnali

bezárására!

- Ön törvénytelennek minösítette elöadások, megemlékezések szervezését.

Kérem Önt, hogy június 4-én kordonokkal zárassa le az emlékhelyeket és

környéküket!

- Ön törvénytelennek minösítette a még fellelhetö világháborús emlékhelyek

felkutatását.

Kérem Önt, hogy a múzeumok ez iránti ténykedését azonnal függesztesse fel!

- Ön törvénytelennek minösítette az emlékhelyek helyreállítását, új

emlékhelyek létrehozását.

Kérem Önt, intézkedjen az emlékhelyek azonnali megsemmisítésére, az újak

létrehozásának tilalmára!

Végül intézkedjen, azt a szót, hogy Trianon, a magyar nyelvböl töröljék egyszer

és mindenkorra, mert ez emlékezteti a magyar embert a békeszerzödésre! 

Mindezt az 54. cikk. alapján, amely nem tiltja ezeket a cselekedeteket, hisz nem

változtatni, emlékeztetni  akartuk az egyszerü embereket! 

Milyen országban élünk, ahol a nemzet egyik legnagyobb gyásznapjára nem

szabad emlékezni, emlékeztetni? Ez az igazi demokrácia és bírói függetlenség,

amikor meghatározza egy bíró, hogy mire lehet emlékezni, emlékeztetni egy

egyesületnek a magyar történelemböl, úgy hogy nem sért közvetlen egy törvényt

sem!!

Kövesdi Sándor                                                           (Kuruc.info)

***
Ez tényleg botrány a javából!

A  birónŒ Œngyságának szives  figyelmébe  ajánlanám,  hogy itélete hatályát  terjessze

ki külföldre is. Például  legalább az alanti  angol és francianyelvı könyveket kellene

betiltani elégetni, iróikat életfogytiglan  lefejezni:

Béla Király etc: A Case Study on Trianon, USA

Sakmyster: Hungary the Great Powers...USA

Montgomery: Hungary the Unwilling Satellite, USA

Margaret Macmillan: Paris  1919, UK, Canada

Daruvar: The Tragic Fate of Hungary, France

Fejtö:  Requiem pour un empire defunt, France

Macartney: könyvei,  UK stb.

Ezenkivül még  legalább 4-500 könyv  foglalkozik világszerte  a  trianoni  "béke"

parancs tragédiájával.  

Lámpavasra velük (a la Prága, 1945)

A felnégyeléshez és karóbahúzásokhoz  szükséges bizonyitékokat megtalálja az

angolnyelvü  honlapunkon: www.hungarianhistory.com

Magyaródy
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Azok a szervezetek, amelyek maguk is  adományokból élnek és

tevékenykednek, általában nem  szoktak megemlékezni mások gyüjtéseiröl.

Most kivételt  teszünk, mert a  nemzetünk fennmaradásához feltétlenül szükséges

az elszakitott területeken élö magyarok  túlélése és vezetöképzése. Aki az alanti

szervezetet  segiteni akarja, szivesen segitjük a  kapcsolat kialakitásában.

„Fogadjon (jelképesen) örökbe!”
        Nyilas Misi  Tehetségtámogató Egyesület

Az erdélyi falusi és szórványhelyzetı magyar gyermekek a romániai átlagnál

jóval kisebb arányban végzik el a középiskolát; nagyon sok hátrányos helyzetı 

tehetséges gyermek kallódik el, elsõsorban anyagi okok miatt. E helyzeten

szeretne enyhíteni az „Fogadj (jelképesen) örökbe!” elnevezésı tehetségmentõ

akció, melyet erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok kezdeményeztek öt  éve.

Ennek keretében mintegy 415 erdélyi falusi vagy szórványvidékrõl való,

középiskolás vagy középiskolába készülõ, jól tanuló, nehéz sorsú magyar

gyermek kap két-két magyarországi támogató családtól összesen havonta 9000

Ft-nyi ösztöndíjat. Az elsõ 36 ösztöndíjas tavaly érettségizett; közülük 28-at

egyetemre is felvettek.          

Az ösztöndíjfelhívást minden év tavaszán erdélyi magyar újságokban,

televíziós mısorokban tesszük közzé, és az iskolákba is eljuttatjuk. Azok

pályázhatnak, akik igazolják, hogy családjukban az egy fõre esõ jövedelem nem

éri el a létminimumot, és kitınõ vagy jeles tanulók. A pályázatokat tanárokból,

egyetemi oktatókból álló kuratórium rangsorolja. A pályázók közül annyi gyerek

kap ösztöndíjat, ahánynak támogatót találunk. Az  elsõ években a pályázók

tanulmányi átlaga 9,75 volt. Az ösztöndíjasok között vannak árvák, félárvák,

sokan munkanélküli szülõk vagy 6500 Ft-nyi rokkantnyugdíjból élõ családok

gyermekei. Szüleik a kuratóriummal kötött szerzõdésben vállalták, hogy

gyermeküket magyar tannyelvı iskolában tovább taníttatják, és az ösztöndíjat

kizárólag a gyermek szükségleteire költik.

A támogatók havonta 5000 Ft-tal segítik pártfogoltjukat. Az adományokat a

Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat égisze alatt mıködõ, kolozsvári

székhelyı Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület fogadja és továbbítja a

gyerekeknek. Az egy-egy gyerek két támogatójától érkezõ havi 10 000 Ft tíz

százaléka a Nyilas Misi Egyesület átutalási, adminisztrációs és postaköltségeit

fedezi. A támogatók megkapják „örökbefogadottjuk” címét és fényképét, így

levelezõ kapcsolatba léphetnek vele.

 A korábbi pályázók közül mintegy kétszáz tehetséges, szegény sorsú gyerek

vár támogatóra, és sok új pályázat is várható! Ha módjában áll, segítsen egy

gyereket egy éven keresztül havi 5000 Ft-tal! Munkahelyi, baráti, egyházi

közösségek, iskolai osztályok közös jelentkezését – vagy akár egyszeri

adományát is – szívesen fogadjuk. 
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TÁMOGATÓINK

2008, október 10-töl december 31-ig  beérkezett adományok:

 Akik  az utolsó öt évben  nem  küldtek  be  adományt, most  kapták utóljára a  Hollót 

***

A   HUNGARY   KÖNYV

Az anyag gyorsabban  gyülik, mint a  télen. A forditás is jól megy. Minden

remény meg van a  nyárvégi  kiadásra.  Eddig az alanti szerzöktöl érkeztek be

fejezetek:  Dr, Gulyás László, Dr. Csáth Magdolna, Dr. Fejérdy András, Drs.

Várdy Béla-Huszár Ágnes, Balassa Zoltán,  Dr. Szávai Ferenc, Dr. Miklós Péter,

Dr. DuNay, Andre, Dr. Chászár Ede, Dr. Makkai Ádám,

Ezek részben angol nyelven jöttek, részben  már a forditás is  folyamatban

van. Több meglévö könyvböl kivonatokat, idézeteket  állitunk össze.

Ez a  könyv méltó válasz lesz   az EU köreiben forgalmazott, és a

magyar(országi) külügyminisztérium által elfogadott  szörnyüségnek. 

Az elökészületek folyamatban vannak a "Kisebbségek a történelmi

Magyarországon", valamint a "Genocidium, War on Hungarians" Magyarország

ellen  elkövetett igazságtalanságok és atrocitások tárháza

KÖSZÖNET   MUNKATÁRSAINKNAK:
Butty Ferenc, Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Szappanos

István, Kis Ferenc, Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Biró József, Ayklerné-Papp

Zsuzsi, Désy-Nagy Lajos, Kardos Gabriella-Géza, Leczki Lajos, Kaffka Margit,

Glóbits László,  Magyaródy Rózsi, Csóti György  a Gráber család, Dr. Molnár János,

Dr. Forgách Péter, Dr.Lipcsey Ildikó, Somogyi Vince, Lamperth Cili, Bessenyey

Éva, Dr.Lukács János,  Biró József, Zubrits Árpád, 
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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 villannak fel  az idén is a magyar testvéri összetartozás

fényei. 

Többen ajánlották okkal-joggal, helyettesitsük a "szolidaritás" szót, egy jó

magyarral.  Ezt két okból nem tanácsolnám:

1. A Magyar Cserkész Szövetség 1933-ban ezt a  szót választotta. Mi csak

felújitottuk ezt a szép kezdeményezést, tehát nem volna illö megváltoztatnunk a

nevét. Sok olyan latin  és más eredetü szavunk van, amelyek már  régen

polgárjogot nyertek nyelvünkben. Ez is  megfér  szépen a  szókincsünkben.

.2. Több magyar szót is ajánlottak, de egyik  sem adja  viszza a Szolidaritás

teljes  értelmét. Vegyük az egybetartozás szót.  Azért mert szolidáris  vagyok

valakivel vagy valamivel, még nem feltétlenül tartozunk egybe.

Kérem a  barátainkat, bocsássák meg nekünk ezt a  kis magyartalanságot

Ebben az évben  - már sok sikerre hivatkozván - az összes  jobboldali lapnak

megküldjük felhivásunkat, az egész ismert világunkban.  Tesszük ezt abban a

reményben, hogy komolyabban  mellénkállnak és vezetö helyen közlik

felhivásunkat.

*****

Levelezés: Lassan  megy - krónikus idŒhiány miatt. Ha  valaki  megirja a

telefonszámát, azonnal és  szivesen  felhivom, válaszolok  a  felmerült

kérdésekre. Villámposta levelekre is  gyorsan  tudok válaszolni, akárhol vagyok

a  földtekén.
TÁMOGATÓINK  SZÁMA  CSÖKKEN!

KÉRJÜK  SZEREZZEN  ÚJ  TÁMOGATÓKAT
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