
A MAGYAR  SZOLIDARITÁS TÜZE-LÁNGJA 2008
Ebben  az  évben is  sikeres  volt  a  mozgalmunk szervezése.  Természetesen  kevesen  jeleztek
vissza, de tudjuzk, hogy  a KMCSSZ csapatai  szorgalmazták az  akciót. Ugyanúgy a trianoni
határokon  kivül is  nagyon  sok  csapat és  más közösség  gyüjtott tábortüzeket. Sokan  mások,
már  nem  a  mi  felhivásunkra  rendeztek ünnepségeket, mert hagyománnyá lett a szolidaritás  (vagy
összetartozás, eggyüttérzés) lángja. Ezzel már  el is  értük imitt-amott a célkitüzésünket.
Reméljük, a  jövöben  több és  több  szervezetben  rendszeresitik  a Szent István ünnep részeként a
szolidaritás  tüzének fellobbantását.

Jó Munkát!
Lendvai Imre,   Magyaródy Szabolcs
************

Megteszuk es tovabb adjuk!!!!
Magyar Szeretettel
(Göncz) Lajos

*****
Jó emlékezetünkben mego˝rizve korábbi, budaörsi meghívásodat, jelzem, hogy egyetértünk a
kezdeményezéssel, egyesületünk elindítja a szervezést azokon a településeken, ahol tagságunk
különösen elkötelezett a nemzet ügye iránt:
Bonyhád, Pécsvárad, Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Biatorbágy.
Ezennel bejelentem a budapesti székhellyel bejegyzett „Társaság a Kárpát-medence
Magyarságáért” szervezet csatlakozását. A Kézikönyvre is bejelentkezem.
Változatlan szeretettel és tisztelettel  üdvözöl
Éhn József, elnök
Budaörsi Polgári Körök

****
Subject: Fw: Szolidaritás és Kézikönyv - 30 cimre kikuldve
Mint az elmúlt 5 esztendo˝ben most is elküldöm nektek Magyaródy cserkésztársam értesítését.
Kérlek gyújtsátok meg a gyertyát ezévben is.
Urszényi Gábor

*****
Kérte, hogy részvételünket jelezzük ezen az e-mailen. Már továbbítottam az e-mailt a helyi magyar
szervezeteknek is.
Ezt az e-mailt Kanadából továbbították nekem, de remélem, hogy ezentúl egyenesen is fog velem
levelezni.
Elöre is köszönöm.
Szablya Ilona
tb. konzul

******
Kedves Szabolcs! A julius-agusztusi (szokasos teli osszevont) kettosszamban teljes egeszeben
kozoltuk a hirt, kiemelt helyen, rajzocskakkal, csatolom a szoveget. 
Haynal Zsuzsó  Buenos Aires  Argentina

******
Mint múlt évben, a Canberra és Környéke Magyar Kulturális Egyesület lángba robbantja a Magyar
Összetartozás tüzet augusztus 20-án este 21.00 órakor.
Magyar testvéri üdvözlettel
Óvári Attila
Elnök

******
Mézes Miklós, Niagara  Falls, ON

*****



BARTUCZ Lajos
Rainbow Lakes/Szivárvány Tavak
DENVILLE,  NJ

******
Kedves Cserkésztestvérek!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Magyar Szolidarítás Emléktüzéro˝l az Új Ember 2008. augusztus
17-ei ünnepi számában és a Familia c. Kárpát-medencei folyóirat 2008 augusztusi számában - a
KMCSSZ-to˝l kapott tájékoztatásnak és felkérésnek megfelelo˝en - cikkeim jelentek meg. A
Famíliában Lobogjon a Magyar Szolidarítás c. két és féloldalas, képekkel ellátott írás a 75 év elo˝tti,
gödöllo˝i Világdzsemboriról szóló megemlékezésre épül.
Jó munkát!
Arató Laci bá

******
A HÍRHÁLÓN keresztül átlagban napi 22-32 ezer címre küldjük szét, itthon és az egész
világon.
Péteri Attila Árpád 

*****
Kedves Szabolcs!
Azthiszem tavaly kaptam egy légi felvételt a világürbol, amelyen a Kárpátokon égo tüzek voltak
láthatóak. Sajnos nemtudom megtalálni, de ha neked megvolna talán érdemes volna mellékelni.
Jó munkát.
Péter
Vinczer Péter, ON. Kanada

*******
Kedves Szabolcs, a Felvidék Ma-n természetesen közzé tesszük a felhivást, sok
sikert.  (Pogány) Erzsi

*****
Világszövetség Erdélyi Társasága is  szétküldte a felhivást összes  cimeikre

*****
 Kállai Eszterke is terjesztette  felhivásunkat, de  mint  - magyar tanárnö- nehézményezte a
"szolidaritás" szót. De  mit  csináljunk? a  Magyar Cserkész Szüvetség ezt a  szót  használta 1933-
ban... Ha  majd  tömegmozgalommá  fejlödik a  "Szolidaritás tüze-lángja" szép lassan átváltunk egy
jobb, magyar szóra...

******
       Erdély fo˝városából, Kolozsvárott a Szent Kamill Szociális Otthon lakói, csatlakoznak,a
"Magyar szolidaritás tüzéhez".  
       Isten áldja a kezdeményezo˝ket és nem utolsó sorban kérjük Istent ne hagyja magára Magyar
Nemzetünket! 
Az otthon nevében, 
lg.v.Tokay Rozália    Elnök

******
Magán személyként tüzet gyújtok.
A szebb jövo˝ reményében: 
Go˝bl György Sopron

*****
Tormási Judit (sajnos eltünt a szöveg a drótpostai levélröl

******
Tisztelt Szervezo˝k! Köszönöm az értesítést, csatlakozom  a Magyar Szolidaritás Tüze
mozgalomhoz, és gyertyát gyújtok  aug. 20-án  Budapesten este 9 órakor a Keresztúri Társas Kör
Kulturális  és Környezetvédelmi Egyesület nevében           Varga Lászlóné elnök

******
A Melbourne-i felnött cserkészcsapat augusztus 17-én este rendezte, most már másodszor a
szolidaritás tüzgyujtást a Szilágyi tanyán.  Sajnos nem volt lehetöség 2O-ára összehozni a



csapatokat, de mindenki megigérte, hogy szerdán este ismét meggujtja a kis mécsest és kiteszi az
ablakba.
Már egy hete zuhog az esö, így egy hatalmas gyertyát gyujtottunk és Pálos Pista bá'
ünnepélyesen vezette be az alkalom hátterét és fontosságát.  Megemlékezett az elszakított
területek tragikus helyzetéröl, a Trianon-i békeszerzédés igazságtalanságáról és hogy hogyan fogja
össze ezen  a tüzgyujtáson keresztül a  Küldféldi Magyar Cserkészszövetség a világon szétszórt
magyar cserkészeket.
Azután meséltek többen saját gyermekkorukból, akik az elszakított területeken születtek és
nöttek fel.  Kovássy Éva vezette az erre az alkalomra illö csendes népdalokat, majd mindenki
meggyujtotta a nagy közös lángból a kis mécsesét.  Igen megható volt ahogy  körben felgyulladtak
a lángok és Mukus Jóska elszavalata Végvári "Nagy magyar télben picike tüzek" versét.  A
Himnusz éneklésével fejeztük be az est ezen részét.  
Vacsora után megnéztük a "Szabadság vihar" címé filmet, amit nagyon értékeltünk különösen
azért mert egy héttel ezelött láttunk a "Szabadság, szerelem" filmet mely egy más feldolgozás, de
egy jó hátteret adott ehhez a dokumentum filmhez.
Kovássy  Marianne cspk

******
A MAREVOSZ "MAGYAR  SZOLIDARITÁS TÜZE" mozgalomhoz.
Üdvözlettel: Fetzer János elnök

******
Ezuton jelzem csatlakozasomat -- Eszak-Norvegiabon gyujtok langot, ugyanis a sarkkor felett
Tromsöbe tartok eppen.   Szeretettel es udvozlettel Bodø varosabol:
Barna Tibor
etnografus politologus

*****
A Magyar Összetarozás Tüzét  mindenekelo˝tt a  szíveinkben,a lelkünkben  kell  fellobbantanunk
,hogy ezek a tüzek a  valóságban is  kigyúljanak és az örök  mécseshez  hasonlóan mindig is
világítsanak
A  magyar államiság  ünnepén, azaz augusztus 20-án este  Mi is  meggyújtsuk a Magyar
Összetartozás Tüzét!!!
Csíkszereda Megyei Jogú Város Székely Nemzeti Tanácsa
Veress Dávid   elnök

******
Veletek tartok.  Kazal Laci

*****
Kedves Barátaink,
Meggyújtjuk és Reményik Sándor testamentumára is emlékezve továbbadjuk!
üdvözlettel
Csegezi Eszter és Károly Budapestro˝l

******
 ROVAS Fw: Szolidaritás- RENDKÍVÜLI KIADÁS A CSERKÉSZ
 EK FELHÍVÁSA ÉRDEKÉBEN!  Hosszú Gábor

*****
    Augusztus 20-án, 21 órakor gyertyát gyujtok és részt veszek a szolidaritásban...
Barátsággal :
 Ko˝vári-Krecsmáry Sándor, Gyo˝r

*****
Dunedinbol New Zealand:
Kozoljuk,hogy lelkessen resztveszunk es megemlekezunk a Draga jo Magyar honfitarsainkra akik



megalapitottak a cserkeszi klubot ,beleertve az en edes jo Apukamat aki cserkesz parancsnok volt
VACON . Forro langokat mi is tovabb kuldjuk a ferjem es csaladommal . Speizer Imrene ( Seres
Yolan

******
EGNI FOG A LANG!
                        LOCSEINE PAPP-VARY ZSUZSANNA       CINCINNATI OH. U.S.A.

******
A magyar szolidaritás tüze-lángja nálunk is égni fog augusztus 20.-án este 9 órakkor
Gesztesi Gábor

******
Kedves Lendvai Imre !
Augusztus 20-àn este helyi ido˝ szerint  pontban 21 órakoróriàsi tüzet fogunk gyújtani a pàrizsi
magyarok nevében .
Igaz , hogy Pàrizstól keletre 20 kilométerre a kertemben , Bussy Saint Martin-ben , de bent a fény
vàrosàban
( ahonnan a felvilàgosodàs eszméje a legtotàlisabb elsötétedést hozta el az emberiség szàmàra )
abszolút
lehetetlenség lenne tüzet gyújtani !
A mi tàbortüzünket Molnàr Ottó Pàpai Prelàtusunk nevében is meggyújtjuk , o˝ a Pàrizsi Magyar
Katolikus Misszió papja , ezenkívül nagy cserkészvezér . Jelenleg nincs Franciaorszàgban .
Hazafias üdvözlettel
Hadady Làszló Oboamu˝vész Pàrizs

*****
Dunedin Uj Zelandbol ma este kilenckor elinditottuk a magyar osszetartozas langjat . 
Kivalo tisztelettel minden magyar honfitarsunknak 
Speizer Imre , Eva es meg sokan masok

****
Mint 73 éves öregcserkész a mai napon csatlakozom a tu˝zgyújtáshoz.
Dr. Fövényi József, Budapest

*****
Kedves Szervezo˝k!
Mi családommal, három kisgyerekünkkel együtt öten, és barátaink körében tervezünk ma este tüzet
gyújtani Piliscsabán este kilenc órakor -  örömmel csatlakozva a magyar cserkészek által elindított
közös akcióhoz.
Mindenkinek szép estét kívánunk.
Udvarhelyi Zsuzsanna

*****
Ezuton jelezzuk, hogy az Amerikai Magyar Collegium Pennsylvaniaban rendezett Nyari Egyeteme
catlakozik a Magyar Szolidaritas Tuzehez es egy hegycsucson este 9 orakor tabortuzet tart
megemlekezessel.
Reszt vesznek a Nyari Egyetem tanarai es hallgatoi valamint a kornyekben lako magyarok, kb. 30
fo.
Dr.Jeszenszky Geza volt kulugyminiszter es nagykovet,
Dr. Kerekes Judit az AHC alapitvany elnoke,
Dr. Tarjan Gabor AHC igazgato

*******
Szlovákia, Kürt (Strekov)  22.sz. Majer István cserkészcsapat
megrakjuk a tüzet !

******
Csatlakozom a felhiváshoz, és értesítettem rokonaimat, barátaimat, Erdélyben élo˝ rokonokat,
ismero˝söket is, remélve,hogy mind többen és többen leszünk.
Tisztelettel   Erdo˝s Ibolya   Csíkból áttelepült székely-magyar

*****



A 23. sz. Arany János cserkészcsapat Szlovákiából résztvesz. udvozlettel
Ponya Krisztian

*****
Argentina, Santa Fe városából jelezzük részvételünket Nemzetünk szolidaritástüzében. Honalapitó
elsö Királyunk, Szent István ünnepén  19,30 órakor szentmisével, majd lakásunkon 21 órakor
gyertyagyújtással és megemlékezésekkel, imákkal veszünk részt a szolidaritás-akcióban, szegény,
tönkrenyúzott Hazánkért.  Becske és Tarafás családok.
Szintén Argentinában, Zárate városából a Becske-Zoroza család is jelezte részvételét.                                 

*******
Mi is meggyujtjuk a szolidaritás gyertyáját ma, 2008. aug.20-án, este 21:00 órakor.
Köszönet a magyar szolidaritásért kifejtett munkásságukért!
Üdvözlettel    Csida Sándor és Zsóka   Torontó

******
20. Árpád Vezér Cscs. Toronto, Canada
Mint minden évben, csatlakoztunk a világkörüli Szolidarítás Tüzhöz. A 20. csapat nevében North
Yorkban égett a tûz és a fáklyák is.  (3 fáklyát hagytuk éjfélig - min. 3 magyar olimpiai
aranyéremért!)
Jó Munkát!  Csapatparancsnok

******
Én az idei Szent István napi Pesti tu˝zijátékokon csatlakoztam, igaz hogy elég sok volt a vörös
tu˝zijáték a mu˝sorban, ez komoly!! 
(Kardos) Tomi

*****
Kedves Szabolcs bá, csak jelezni szeretném feléd, hogy Nagymegyeren, a 23. sz. Arany János
cserkészcsapat idén is sikeresen bekapcsolódott a Magyar Szolidaritás Tüze rendezvénybe.
Cserkésztestvéreink egy tábortu˝z mellett élték át ezeket a pillanatokat a csapatotthonunk udvarán.
Ha jól sejtem, több csapatunk is bekapcsolódott a Felvidék különbözo˝ pontjain, de egyenlo˝re
nincs erro˝l bo˝vebb információm.
JM!
Kismedve

*****
Hamiltonban,  Kardos Géza-Elli  meghivására a Magyaródyék és Seregélyes  Marci részvételével
gyujtottuk  meg a szolidaritás lángját.


