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RÖVIDITETT   SZEMELVÉNYEK A LEVELEKBÖL 

*****
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! 
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  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

****
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.   

*****



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.

10
Sydneyben cserkészeink gyujtottak tüzet és gyertyákat szombat
estén . 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)

*****
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.
Sasvári család Zirc

*****
Csatlskozom a mozgalomhoz és lehetöségem szerint "terjesztem" a
tüzet ismeröseim körében.   
dr. Makovi József, Németország.


