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Ha nem születtem volna is magyarnak
Mert elhagyott, legelhagyottabb
E néphez állanék ezennel én
Minden népek között a föld kerekén
57 sz.
2007, Október 15
KISKÁTÉ
A GONDOLKOZÓ MAGYAROK SZÁMÁRA
Alapelvünk a magyar állampolgárok teljes – pozitiv és negativ
diszkrimináció mentes egyenlösége, tekintet nélkül a származásra,
anyanyelvre, vallásra és politikai nézetre.
Békében szeretnénk élni minden szomszédunkkal a teljes
egyenlöség alapján.
Ennek lehetöségét csak ök
teremthetik meg, a
fennhatóságuk területén élö magyarok teljes autonómiájának biztositásával.
Mivel minket ért károsodás, semmiféle kompromisszumot nem fogadhatunk el.
Ha kompromisszumot akarnak, az 1910-es etnikai határokat használhatjuk
tárgyalási alapnak.
Elsõ a haza, az EU másodlagos. Az EU minden tagállama a
saját
érdekeit
védi,
foggal
körömmel.
A mi
kormányunknak,
képviselöinknek is ez az elsödleges feladata.
Az Európai Unióban nem bizhatunk
a Trianonban és
Párizsban elszenvedett sérelmeink orvoslása ügyében. Saját „tanácsaikat és
ajánlásaikat” nem tekintik kötelezönek, ezzel lovat adtak a környezö államok
nacionalistái és fasisztái alá. Más utakat kell tehát keresnünk Remélhetöleg,
nem akarják, hogy Dél-Tirol példáját kövessük.
Magyarországnak nincs barátja. Egyetlen országnak sincs
érdek nélküli barátja. Palmerston angol miniszter válaszolta a parlamentben egy
kérdésre: „Nagy Britanniának nincsennek örök barátai, csak örök érdekei vannak”
Kényszer alatti szerzödések nem érvényesek sem a magán

sem pedig a nemzetközi jogban. A igazságtalan szerzödéseket csak fegyverrel és
gazdaségi erövel lehet kikényszeriteni, és fenntartani.
A történelem
tanulsága szerint béke nincs, csak
fegyverszüneti állapot.
Clausevitz a nagy német stratéga mondotta:
„Háború a diplomácia folytatása, más eszközökkel.” Ennek az ellenkezöje is
igaz! A béke, a háború folytatása véráldozat nélküli eszközökkel
A keresztényi erkölcs
csak a magánéletünkre és
belpolitikára
vonatkozik. Az államoknak nincs becsületük, csak - mint
Palmerston mondotta: érdekeik. Jó példa erre Románia, amely csak azokat a
szerzödéseket tartotta be, amelyek neki kedveztek. Mindkét világháborúban
elárulták szövetségeseiket és ellenük fordultak. Jutalmuk Erdély lett...
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A Tiso féle Szlovákia teljesen Hitler védöszárnyai alá helyezte magát, résztvett a
Szovjet elleni háborúban. Jutalma a Felvidékünk visszaszerzése lett. A csehek
nagyszerüen kiszolgálták a német hadigépezetet az utolsó pillanatig. "Jutalmul"
halomra gyilkolhatták vagy kitoloncolhatták a németeket és a magyarok egy
részét. Megfoszthatták a magyarokat emberi alapjogaiktól, állampolgárságuktól,
vagyonuktól, állásaiktól, nyugdijaiktól (Benes decretumok...)
Az osztrákok tárt karokkal fogadták a német csapatokat és semmit nem
tettek az "Anschluss" ellen Mégis
"felszabaditott" államként kezelték
Ausztriát.
Magyarországot nem szabad hadszintérré tenni:
Több alkalommal elpusztitották az országunkat, feleslegesen. Utóljára 1944/45ben., mikor is Joseph Goebbels írta a Das Reich címü elit náci hetilap 1945.
március 1.-i számában megjelent vezércikkében: "Budapestnél Bécset védtük".
Minden magát magyarnak valló személy a mai határokon
túli
Kárpát
medencében,
a
nemzet
tagja,
limitált
állampolgárságot kell kapnia.. Minden környezö nép ugyanezt vallja és a
határaikon kivül lévö honfitársaikat védik és kedvezményekben részesitik. A
románok, akik hevesen tiltakoznak a magyaroknak nyujtandó kedvezmény
ellen, 2006 öszén állampolgárságot adtak minden külföldi románnak, tehát a
magyarországiaknak is.

A Trianonban elszakitott területek magyarságát „román, szerb,
szlovák, ukrán" néven emliteni, müveletlenséget és nemzetietlenséget jelent.
Azok jobb magyarok, mint azok az anyaországiak, akik 2005 december 5.-én
"nemmel" szavaztak.
Vatra Romanesca, a szerb és szlovák Matica nevü fasiszta
szervezetek a nyelvük ápolásának érdekében születtek, de a magyargyülölet
ápolói voltak és lesznek. A kiegyezést elsösorban ezek a szervezetek
akadályozzák.
Mivel a határkiigazitásokra nincs remény,
autonómiát
kell
kiharcolnunk
a határontúli véreink számára.
Európában számtalan
kisebbségi autonómia van életben. Az UNO, és EU alapszabályai, ajánlásai
mindezt lehetövé teszik és ajánlják. Tehát a kormánynak kötelessége minden
erejét latbavetni ennek elérésére
„Hungarus” statust
kell biztositani. minden nem-magyar
személynek, akinek felmenöi a Magyar Korona országának területén éltek, és
nem tagjai magyarellenes egyesüléseknek .
Minden alkalmat meg kell ragadnunk a velünk szimpatizáló és sorsközösséget
vállaló személyeket kedvezményekkel magunkhoz kapcsolni.
A magyarokat
soha, semmi módon nem szabad rossz szinben
feltüntetni hivatalos nyilatkozatokban.
Elriasztó példa erre a második világháború doni frontján a II hadsereg
parancsnokának hirhedt hadparancsa, amelyre a német hadtörténészek még a mai
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napig is hivatkoznak. Minket okolnak a front összeomlásáért, holott a
románokon és az olaszokon már hamarább áttörtek a szovjet csapatok.
A bınös nemzet fogalmát mindörökre el kell vetnünk és
megbélyegezni azokat, akik még ma is ezt hajtogatják: Tessék összehasonlitani
az összes európai állam viselkedését a német megszállás alatt, a mienkkel.
Most csak annyit emlitünk, hogy a románok kb 300,000 zsidót öltek meg
Transnisztriában, minden német segitség és ösztönzés nélkül. A szlovákok
pedig még 500 RM fejpénzt is fizettek a németeknek, hogy elszállitsák a
zsidókat.

Minden
kormány
felelös
a
magyar érdekek eröteljes
képviseletéért.
Szégyenteljes román és szlovák „alapszerzödéseket” aláiró személyeket
felelösségre kell vonni és az általuk aláirt szerzödéseket nem lett volna szabad az
országgyülésben elfogadni. Még a megszavazó képviselöket is felelösségre kell
vonni.
Hátrányos
külpolitikai, katonai és gazdasági szerzödést kötö
kormány, amelyik katonai és gazdasági kényszer fenyegetése nélkül ir alá
ilyeneket az hazaáruló és idegen érdekeket szolgál.
Szavazzunk olyan pártra, amely
az örök
magyar
érdekeket
képviseli! Több olyan párt van, amelyet külföldröl támogatnak.
Ezek nyilván azok érdekeit képviselik, akik fizetik öket. Ne támogass olyan
pártot sem, amely a társadalomnak csak egy kis rétegének az érdekeit képviseli,
faji, osztály vagy vallási alapon.
Addig, amig egy erös (poszt)-kommunista párt és vele szoros szövetségben
müködö bal-lib párt müködik, nincs helye egy külön utakon járó ”jobboldali”
pártnak. Az a néhány százaléknyi szavazat, amelyek ezek a törpe pártok
elvisznek, csak az egyesült baloldali pártokat segiti.
A parlamenti és önkormányzati képviselök, megbizásunk
alapján a nemzetünk érdekeit kötelesek szolgálni az általunk elfogadott
programok alapján. Ha ettöl eltérnek, tiltakozzunk! Rosszalásunknak szóban,
levélben, médiában és drótpostán adhatunk hangot. Súlyos esetekben akár
szervezetten is felléphetünk ellenük. Ha tiszteséggel képviselik érdekeinket,
dicsérjük öket és válasszuk meg öket újból!
Kihalófélben vagyunk. Minden magyar családnak három
gyermekének kellene lenni. Ha a mai helyzet állandósul, két-három generáción
keresztül, felére csökken a számunk. Ezen belül a látható kisebbség jut
túlsúlyra, melynek jórésze gyerekpótlékon és segélyen él.
Ki fogja eltartani az öregeket, ha a dolgozó-termelö réteg
aránya a mainak negyedére-ötödére csökken?
A fiatalok nemzeti érzelmü nevelésére törekedj családodban és

azon kívül is. Patrióta történelem tanárokat becsüld meg és védd öket!
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Neveld a gyermekeidet! Ne hagyd ezt a fontos feladatot a TV-re,
Internetre és a liberális szellemü iskolákra
Tanulj
angolul. Rövidesen már gyári portásnak sem vesznek
fel annak tudása nélkül. Tanuld meg valamelyik szomszédunk nyelvét is, ha
teheted.
GAZDASÁG
Csak magyar gyártmányú árut vegyünk, vagy legalább olyat,
amelyet hazánkban csomgoltak és a vonalkodjában az 5 9 9 szám olvasható.
Minden behozott árú magyar munkás kenyerét veszi el. Szégyenitsük meg azt,
aki olyan idegen holmiban pompázik, amelynek magyar gyártmányú vagy
legalább kiszerelésü megfelelöje van..
Ritkán
végy
importált
gyümölcsöt.
Déligyümölcs
kivételével minden megvásárolható nyáron és eltehetö télire, beföttként, aszalva
vagy lefagyasztva. Zöldséget, burgonyát vásárold az östermelöktöl.
Ha nincs hazai gyártmány, vegyél olyan árút amelyet olyan
országból hoztak be, amellyel egyensúlyban van a kereskedelmünk
Alakits hitelszövetkezeteket, pártold
a
meglévöket! A
külföldi kezekbe átjátszott bankok haszna kimegy Magyarországból. Ne
gazdagitsd a külföldet, pártold a kis bankjainkat s hitelszövetkezeteinket.
Vásárolj alapanyag élelmiszert. Ha megnézed a csomagolást,
láthatod, mennyi ártalmas - esetleg rák okozó - festéket, tartósitószert raknak
bele. Ezzel mérgezed magadat és családodat.
A 2006 öszi, óriási botrányt kavart átcimkézett élelmiszereket majdnem
mindegyik külföldi tulajdonú élelmiszer hálózat árulta. Ha ezt el akarod
kerülni, igyekezz östermelötöl vásárolni még a húst felvágottat és tojást is.
AZ ÖNELLÁTÓ FALU
Néhány - bövithetö - gondolat a magyar falu jövöjéröl.
A nemzeti lét alapja a testben és lélekben egészséges, jó gazdasági
körülmények között élö falu. A lakosságuk jóval szaporább, mint a

városok lakossága. Népfeleslege a városok friss emberanyagát szolgáltatják.
Tehetséges egyedei pedig mindenhol a kihaló városi középosztályt
pótolja, böviti. Tehát az a kormány, amelyik nem segiti az erös, müvelt és
patrióta
paraszti réteg kialakitását, a nemzet rontásán és kihalásán
munkálkodik.
Pártold az újraéledö HANGYA szövetkezeteket.
A parasztság szövetkezetének haszna az ö magyar zsebeikben marad.
Alakits hitelszövetkezeteket a falukban is!
Ezek feladata lenne a szétvert gépállomások, tároló eszközök pótlása. A
gazdák jól megindokolt, a termelés elösegitésére szánt befektetéseinek
elösegitése, tisztességes kamatok mellett. Valamint a nagyobb, biztosabb
hasznot igérö termény váltás elösegitése és támogatása.
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Tejcsarnok: A háború alatt a távolesö helyekröl nem volt érdemes tejet
szállitani Budapestre. Tejszint már annál inkább. Ennek érdekében rendszerint a Hangya szövetkezetek - könnyen tisztán tartható kis épületekben,
kézzel hajtott szepartátorokat helyeztek el. Az egy-két tehenes gazdák hozták
kannában a friss tejet, amelyet beöntöttek a szeparátorba. A tejszin árát
megkapták és vihették haza a sovány tejet, házi felhasználásra vagy állatok
etetésére. Ma egy villamositott szeparator pillanatok alatt elvégzi a munkát.
A régi tejcsarnokokat újból kell szervezni, igy legalább a falu vagy kisváros
tejtermék ellátottságát biztositani lehet - az Olasz vagy Franciaországból
behozott szemét tej vagy "reggeli ital" helyett.
Olajütök:
A magyar étolaj ipar teljesen idegen kezekben van. S ha
elolvassa az ember a csomagolásra nyomtatott tartalmat, elmegy a kedve a
használatától.
A háború alatt rendkivül elterjedt kis olajütök müködtek országszerte,
minimális müszaki berendezéssel. Még a pörköléshez szükséges tüzelö
anyagot is a napraforgó mag kemény héja adta.
Egy kis olajütö egész járásnak az étolaj szükségletét fedezné, alacsony
árak mellett. A vegytisztaság pedig adva van. Egészségre ártalmas anyagok
nem kerülhetnek bele.

Kalapácsmalmok:
Az olajütökhöz hasonlóan, a helyi kenyérliszt
szükségletet könnyen kielégitheti egy ilyen egyszerü malom. A háború
alatt sok helyen használták, egy kicsit megkerülve a kötelezö beszolgáltatást
is.
Rétesliszt elöállitására nem alkalmas, de a kenyérliszt elfogadható és olcsó
örlésére kitünö.
Kenyeret magad is tudsz sütni, aránylag olcsó elektromos sütövel - ha már
nincs meg a kemence.
Gyógy és ipari növények termesztése

vagy gyüjtése,

Ginseng
Nálunk majdnem ismeretlen gyógynövényként számontartott
gyökér. A keleti népek, igy a hozzánk beköltözött kinaiak kedvenc, mindenre
jónak tartott gyógynövénye. Sok helyen vadul is terem. Érdemes volna az
erdeinkben kutatni, hátha nálunk is honos. A hasonló éghajlatú kanadai
Ontario tartomány homokos részein kitünöen meghonosodott és nagyban
termelik - dohány helyett.
Olyan jó a kanadai ginseng minösége, hogy a távolkeleti ügynökök
vásárolják fel a termés nagyobbik részét.
Szakirodalom és magok felderithetök a hálózaton. Magyar forditás a
mezögazdasági minisztériumnak lehetne a dolga.
Szarvas gomba: Néhány évvel ezelött Szilvásvárad Hotel éttermében
szolgálták fel levesben és köretnek. Meglepödve kérdeztem az igazgatót,
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hogyan jutottak hozzá és tudják ilyen olcsón a menüben adni. Nevetve
mesélte, hogy helyben szedik - kutyákkal - az erdöben, de sajnos nincs
piaca. Azóta remélhetöleg megszervezték a piacot és drága pénzért árulják az
osztályon felüli éttermeknek, otthon és külföldön.
Ez a gomba is vadon terem az otthoni erdökben, bizonyos fák
társaságában. Bár Franciaországban és Olaszországban disznókkal kerestetik a
föld alatti kincset, a kutyák jobbak erre a célra, mert ök nem eszik a
gombát. Csak minden talált gomba után kell nekik egy kedvenc kekszet

vagy más falatot adni, hogy kedvvel keressék a gonbát.
Vásárolj alapanyag élelmiszert.
Ha megnézed a csomagolást, láthatod, mennyi szemét festéket, tartósitószert
raknak bele. Ezzel mérgezed magadat és családodat.
Ha falun, kisvárosban élsz, ne végy gyárilag „készitett” tejterméket, lisztet,
kenyeret.
MEGÚJULÓ ENERGIA
Használd a nap energiáját közvetlenül vagy közvetve. Néhány olcsón
üzembe állitható ötlet:
a. Vizmelegítésre PVC csöspirál a háztetön.
b. Kis szélmotorral töltött telep a hihetetlen alacsony fogyasztású LED
égõkkel való világitásra.
c. Olcsón elkészithetõ napkemence akár kenyér és hús sütésre is
használható.
d. Szélmotorral fütött kemence sokáig segit füteni a házat, lakást.
Összeállitotta Magyaródy Szabolcs ©
Leczki Lajos, Bezuk Zsolt és felesége, Jeney Annamária és
segitségével
2007, szeptember 7
**************

mások

Pozsonyi Csata a TV-ben
Már régebben irtam egy rövid cikket a pozsonyi csatáról és Árpád
haláláról.Ezt a cikket Hábel György, a nemzet ügyének fáradhatatlan munkása
kiegészitette, fénymásolta és elküldte, illetve személyesen elvitte vagy
ötven media és politikai cimre. Talán ennek volt köszönhetö, hogy a
kincstári TV elutazásom reggelén a képernyöre varázsolta Árpád kompozit
képét és felhivást tett közzé az évforduló megünneplésére.
Hogy ezt hányszor ismételték meg, nem tudom, mert junius 26-án
hazarepültem. Sok szervezet, sok helyen emlékezett meg öseink e csodálatos

fegyvertényéröl, de országos, hivatalos ünneplés -a kormány mulasztása miatt
- nem volt.
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BUDAPESTI JELENTÉS

A Lipcsey-Hévizi-Pozsony könyvekböl néhány példányt magammal
vittem Budapestre. Ezeknek a fontos müveknek a zártkörü bemutatóját
rendeztük meg 2007, június 21-én a Magyar Kultura Háza Deák termében a
budavári Szentháromság téren.
Ezt az alkalmat használtuk fel az elérhetö iróink, forditóink, jótevöink ,
támogatóink bemutatására, ismerkedésére is.
Jelen voltak: Hévizi Józsáék, Kontúr László Dr., Bezuk ZsoltAnnamária, Bakos István,, Gáspár János, aki hasonló csendes propagandával
szolgálja hazánkat a Kárpát medencében, Samu Mihály prof., Juhász Andrásék
(OSZK), Várdy Béla - Huszár Ágnes professzorok, Bolváry Gy Dr. (Erdélyi
Szövetség,) Magyar Sándor Dr. , Lipcsey Ildikó Dr., Rieger Tibor
szobrászmüvész, Szilágyi Károly, Széchy Miklósék, Kocsis István, Zimányi
Magda Dr. (MEK), Kosztin Árpád Dr, Zétényi Zsolt dr., nt. Bereczky Zoltán
otthoni képviselönk, Dara Ferenc(KMCSSZ), Leczki Lajos Dr, Lángi Mária,
Ludányi András prof., Jeszenszky Géza,prof, Cservenka Judit, rádió szerkesztö.
Sokan hiányoztak: Pordány László és felesége, Csikós Mária, akiknek
ugyan három E-cimük is volt, de sajnos egy inaktivra küldtem a meghivót
(Murphy...). A Kassán lakó Balassa Zoltánt nem hivtam meg a rövid idö és
az utazási távolság miatt. Másnap derült ki, hogy pont akkor tartózkodott
Budapesten... Legközelebb Nekik küldöm ki a meghivót elöször!
Ugyancsak hiányoztak S. Benedek András Dr., Botlik József Dr., Lukács
János Dr., Fehérváry István, Kapronczay Károly, DuNay André, Kocsis Károly
Dr., Fejérdy András Dr. Öket vagy nem értesitettem, vagy nem értek rá.
DuNay André és Fehérváry István, Hábel György külföldön tartózkodtak,
úgyszintén Marácz László Dr., is
Csúnyán elfeledkeztem meghivni Varga Domokos György urat is, aki a
90-es években nagy összegget bocsátott rendelkezésünkre a Köpeczi: History of
Transylvania és Rónai: Atlas of Central Europe cimü nagyszerü könyvek 100-

100 példányának megvásárlására és kiszállitására.
Igyekeztem minden résztvevöt bemutatni. Ha véletlenül kihagytam
valakit, bocsánatát kérem! Legközelebb bepótoljuk!
A program végeztével
pogácsa, és bor mellett
kisebb-nagyobb
csoportokban kellemes beszélgetésekre került sor.
Az ösz folyamán megismételjük ezt a - körülményekhez képest - jól
sikerült összejövetelt. Igérem, hogy jobb lesz a szervezés.
Néhányan már jelezték, hogy állandósitani kellene ezeket az
összejöveteleket. A jelenlévök mindegyike aktivan és eredményesen szolgálja
nemzetetünket IDEGEN nyelven. A kört talán ki lehetne böviteni hozzánk
hasnló, minöségi munkát végzö személyekkel.
Ebben a társaságban mindenki jól érezheti magát, hiszen mindannnyian
a hazánkért küzdünk a szellem fegyverével - idegen nyelven.
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AUTONÓMIA
Az új francia elnök budapesti látogatása alkalmával felhasználta az
alkalmat, hogy lehütse azok reményeit, akik véreinknek autonómiát
követelnek. Méghozzá azokban az államokban, amelyeket Franciaország
alkotott meg az elsö világháború után. Az eredeti tévedésükhöz azóta is
makacsul ragaszkodnak. A félmagyar Sarkozy elnökük ide vagy oda,
szimpátiájuk a "rokoni" románokkal, a "hös" szerbekkel és a "bársonyos
forradalmas" csehekkel van. A kemény autonómia ellenes magatartásukat
könnyü megérteni, ha kezünkbe vesszük, mondjuk: Joó Rudolf: "NyugatEurópai Kisebbségek...",
vagy Hévizi Józsa: "Autonómia-Tipusok
Magyarországon és Európában", cimü munkákat.
Ezekböl kitünik, hogy alig több, mint száz évvel ezelött a "gall"
franciák kisebbségben voltak országukban. Ez valójában ma is igy van
valahogyan, a volt francia gyarmatokról beözönlö szineseknek köszönhetöen.
Az egész tragédia a "Nagy Francia Forradalom" idején kezdödött.
Ugyanis ök találták fel a "nemzetállam" fogalmát. Ök voltak azok, akik
bezáratták a kisebbségeik iskoláit, betiltották a könyvkiadásukat és
lapjaikat. Helyettük kötelezövé tették a francia nyelv kizárólagos oktatását.

Ez persze többeknek nem tetszett. Különösen a bretonokkal volt sok
bajuk. Azok egyenesen fegyveres felkelést inditottak francia elnyomóik ellen.
A forradalmi kormány a hirhedt Turreau tábornok vezetésével egy válogatott
söpredékekböl álló alkalmi hadsereget küldött ellenük. Ezek elképzelhetetlen
kegyetlenséggel irtották a bretonok apraját-nagyját és eröszakolták meg a
már halott nöket, gyerekeket is. Egy Vendee nevü városkának minden
lakosát lemészárolták. Az évekig tartó felkelés óriási breton véráldozattal
járt. Legalább 200,000 (kettöszázezer) férfi, nö, gyerek, öreg vesztette életét.
Csak az elmúlt 2-3 évtizedben kezdödött meg a breton nyelv tanitása a
lassan nyiladozó iskolákban.
Az oxcitánoknak is mostanában sikerült beinditani nyelvük oktatását.
Ezt persze a francia kormány minden eszközzel akadályozza, de megtiltani
már nem képes.
Érdemes megemliteni a baszkokat is, akik újból lázzadozni kezdenek
napjainkban. A segitséget valószinüleg a spanyol területröl kapják.
Valójában a Pireneusok két oldalán lakó baszkokat megilletne egy önálló
állam is, de erre nincs remény, a franciák vehemens és fegyveres ellenállása
miatt.Korzika is lázadozik és ragaszkodik ösi, olasszal rokon nyelvéhez.
Robbantgatnak, gyilkolnak, mindent megtesznek a franciák bosszantására.
Teszik ezt annak ellenére, hogy a már mindenhonnan kiszorul Idegenlégiót
oda helyezték. Ismervén ennek a szervezetnek módszereit a nyilt felkelés
sikerére semmi kilátásuk nincs.
Csak a Légió Viet-Nam-i és Észak-Afrika-i szereplésére kell gondolnunk.
Az Algeria-i küzdelemnek is kb. egy millió arab áldozata volt.
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HLINKA PÁTER

Érdekes hirt röppentett világgá a szlovák sajtó: Hlinka pátert nemzeti
szentté akarják avatni a pozsonyi parlamentben, ahol a hir szerint ilyen
mondatok hangzottak el:
Rafael Rafaj, a SNS frakcióvezetõje, aki a 20. század legjelentõsebb
személyiségének nevezte Hlinkát, azt mondta: "a törvény a nemzettudat
formálásában játszik majd fontos szerepet."

"Vladimír Palko pedig úgy fogalmazott, hogy "Andrej Hlinka a modern
szlovák nemzet egyik megalapítója, érdemeit a történelem is igazolta, így
szerepét törvényben is el kell ismerni."
Mindezt csak helyeselni és támogatni tudjuk. Igaz, más szempontok
miatt.
Történt ugyanis, hogy a jó Páter nagy nehézségekkel megküzdve Párizsba
utazott, ahol megpróbálta rávenni az amerikai megbizottakat arra, hogy ne
támogassák a franciák Csehszlovákia megteremtését szorgalmazó inditványát.
Miután a csehek miatt (akik nem adtak neki útlevelet) lekésett az érdemi
tárgyalásokról, csak Bonsal úrral, az amerikai misszió középvezetöjével
tudott tárgyalni - mindhiába. A döntés már megtörtént.
Bonsal, aki a magyarokat sem szerette - ez a szövegböl is kitünik - , igy
irja le a beszélgetés során elhangzottakat:
"- Az önök nemzeti bizottságának kívánságait kifejezve, ön és Stefanik is
hivatalosan kérték a Prágával való uniót, sok és nyomós okot hozva fel - az
egyre növekvö zürzavart, a bolsevikok túlkapásait, ... Szegény Hlinka felsóhajtott. - Tudom, tudom. Pontosan ezt tettük. Isten ne
rója fel bününkül. A csehek kecsegtettek bennünket. Azt mondták, hogy a
szövetség eröt jelent, és hogy sok-sok szlovák harcolt velük sok fronton.
Testvérek voltunk a háborúban, és most, hogy a küszöbön áll a béke, egy
kétségtelenül zavaros béke, miért ne tartsunk össze? - Ez csak egy ideiglenes
intézkedés a legjobb esetben - vagy a legrosszabban - mondták. - Úgy kell
tekinteni, mint a próbaházasságot, ha az unió kellemetlennek bizonyulna,
mindenki szabadon mehet a saját útjára.
De három hónap, valójában már három hét múlva lehullott a
lepel. Ez alatt a rövid idö alatt többet szenvedtünk a
zsarnokoskodó csehektöl, mint a magyaroktól ezer év alatt. Most
már
tudjuk,
hogy
"extra
Hungariam
non
est
vita"
(Magyarországon
kívül
nincs
élet).
Emlékezzen
ezekre
a
szavakra, az idö majd bebizonyítja, hogy igazak. Benes egy
becsvágyó csirkefogó."
Az egész beszélgetés letölthetö a magyar honlapunkról (Csákány Rita

pontos forditásában. Az eredeti szöveg az angolnyelvü honlapunkról is
letölthetö.
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Poszony - Bratislava - Pressburg - Benesi Dekrétumok
Megdöbbenéssel olvastuk, hogy a felvidéki magyar újságokat
megbüntetik, ha Bratislava helyett Pozsonyt mernek irni. Az indoklás szerint
ott a magyarok számaránya nem éri el a 20%-ot, tehát a törvények
értelmében a magyar városnevet nem szabad használni.
Még jobban megdöbbentem, hogy a látott újságok egy szóval sem
emlékeztették olvasóikat, miért is kevesebb ott a magyarok számaránya. Nem
emlékeztek meg az emberi jogokkal már akkor is ellentétes, kollektiv
bünösségre alapozott, eröszakos kitelepitésröl és a "reszlovakizálásról".
Ugyanis, nemcsak megfosztották az ottani magyarokat állampolgári
jogaiktól, állásaiktól, egészségügyi biztositástól, nyugdíjaiktól, ingatlanaiktól a
hirhedt benesi
dekrétumokkal, hanem meglepetésszerüen összefogdosták
a pozsonyi magyarok többségét és Pozsonyligetfalu koncentrációs táborába
vitték öket. Az ott uralkodó rettenetes állapotokról alig maradt dokumentum.
Csak a tábor föorvosának jelentéséröl tudunk, aki írásban panaszkodott a
gyenge ellátás miatti magas csecsemö halandóságról....
A kitelepitett magyarok elrabolt lakásaiba, házaiba természetesen cseh
hivatalnokokat, katonákat, politikusokat és szlovákokat telepitettek be. Ezzel
egycsapásra "szlovákká" eröszakolták Pozsonyt.
Ennek tetejébe jött a hirhedt "reszlovakizálás". Igen sok magyar család
- akár egy nagymamára hivatkozva - döntött magyarságuk kényszerü
megtagadására. Az éhség nagy úr, a jogfosztottság még nagyobb...
Mindezt azok a szlovákok követték el, akik Hitler leghüségesebb
követöi voltak - élükön Tisó páterrel - akik átengedték a német csapatokat
Lengyelország megtámadására és a németekkel majdnem egy napon támadták
meg a Szovjetúniót. Késöbb, a nagypolitika szívességéböl, teljesen
érdemtelenül, a gyöztesek oldalán kötöttek ki, az osztrákokkal együtt... Most
a "felszabaditottak" szerepében tetszelegnek a világ elött.

Ideje volna tájékoztatni a magyar közvéleményt a szlovákok háború
utáni büneiröl és embertelenségeikröl.
Jó volna egy kissé mélyebben belenézni azokba a kósza hirekbe,
amelyek tömeggyilkosságokról szólnak. A már ismert büntényekeken kivül
(Pozsonyligetfalu, Dobsina) több állitólagos magyar tömegsirról tudunk
Oremlaz, Korpona, Kékko, Szepsi települések határában,
amelyeket fel
kellene tárni, nemzetközi ellenörzéssel.
Minap a Szlovák Parlament tette fel a koronát a magyar autonómiával
kapcsolatos rettegésükre. Fittyet hányva az emberi jogokra, törvényben
erösitették meg a Benes
Dekrétumok, még ma is érvényben lévö
pontjainak megmásithatatlanságát.
Ezen
még
a
magyar
kormányfö is
felháborodott. Végre
a KÜM és
a külügyi
Bizottság is akcióba kezdett. MIT SZÓL EHHEZ AZ EU?
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TÁMOGATÓINK

2007 január1-töl, október 3.--ig beérkezett adományok:

KOSZORÚMEGVÁLTÁS: A nemrég elhunyt cserkészülö és támogatónk
ISTVÁNOV ISTVÁN emlékére a Magyaródy család $ 50.00.
Mivel támogatóink száma fokozatosan csökken és a költségek emelkednek,
kénytelenek vagyunk a példányszámot korlátozni. Akik az utolsó öt évben nem
küldtek be a dományt, most kapták utóljára a Hollót
***

KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK:
Vámosi József-Margit, Várdy Béla, Hábel György, Kövári György, Csermely
Péter, Szappanos István, Bozóki Barnabás, Jámbor László, Kis Ferenc, Bányai
Ferenc, Bereczky Zoltán, Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Kardos Gabriella-Géza,
Leczki Lajos, Rieger Tibor, 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, Nemesszeghyné Vámos Éva, Csákány Rita, Kárpáti
Gábor Csaba, Zubrits Árpád, Nádas Gyula,Varga Domokos György
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HIREK
MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE-LÁNGJA:
Újból
körüljárta
a
sártekénket. Sokat segitett, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség évi
munkatervének szerves része lett. Nagy lelkesedéssel
vesznek részt e
mozgalomban a Trianoni határonkivüli egyesületek és személyek. Jövöre a
honi társadalmi szervezetek bevonását szervezzük meg. Ugyanis a jelen
körülmények között csak a cserkészeket és azokat érjük el, akiknek az e-mail
cimét ismerjük. A magyar media 99 százaléka nem vesz tudomást mozgalmunkról.

Köszönetünk
mindazoknak,
akik a
Hargitától Ujzéland
déli
csücskéig
meggyujtották a magyar szolidaritás gyertyalángját, vagy tábortüzét. Nekik
köszönhetö, hogy mozgalmunk terjed, s lassan elérjük az állandó hagyomány
szintet.
Az idei levelek a honlapunkon olvashatók
*****
EMLÉKÉRMEK, EMLÉKLAPOK: A tél folyamán elkezdjük az emléklapok és
emlékérmek kiosztását. Az oklevelet mindenki megkpja, aki a 2007. év
folyamán pénzzel vagy munkával támogatta, segitette könyvakciónkat.
A szalagon viselhetö bronz érmet azok kapják, akik huzamosabb ideje rendszeresen
segitik munkánkat.
A bronz plakettet azok kapják, akik kimagasló segitséget nyujtottak az évek
folyamán. Ezek közé tartozik eddigi legnagyobb jótevönk, Dr. Palinay Gyula, aki
sajnos már csak posztumusz kapja meg elismerésünk jelképét. Mivel közvetlen
leszármazottja nincs, a Dr. Hites Lászlónét kérjük meg az érem átvételére.

*****
KÖNYVKIADÁSI
TERVEINK: A terveink változnak idöröl-idöre, a változó
körülmények miatt. Föként a már évek óta húzódó "Magyarország szerepe a
Szovjetunió felbomlásában" cimü könyvvel volt bajunk. Most jelentkezett valaki,
aki valószinüleg elvállalja egy-két fejezet megirását és a szerkesztést. Nevét a
következö számban közöljük... Ezt a könyvet azonnal kinyomatjuk, amint s
szöveg és a forditás elkészül. A román történelem bövitett románnyelvü kiadása a
következö a sorban. Majd a magyar kézikönyv "HUNGARY " következik. Ez
utóbbi égetöen szükséges, mert a ma kapható hasonló könyvek elképesztöen
káros felfogásban íródtak.
Ezeken kivül négy könyv van, amelyeket szintén sürgösen ki kellene adni. Van
még két olyan könyv is, amelyek a cimük miatt nagy érdeklödésre számithatnak.
Ezeket korlátolt példányszámban árulnák a szerzöikkel való megegyezés alapján.
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