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TÖRTÉNELEMÍRÁS
Újabban egyre-másra jelennek meg könyvek a nyugati világban, amelyek
revizió alá veszik a huszadik század háborúinak "hivatalos", a gyŒzök
szempontjából írott és támogatott történelmét.
Az utóbbi idŒkben néhány olyan könyv került a kezembe, vagy
olvastam róluk recenziókat, amelyek merŒben ellentétes módon tálalják a
közelmúlt történelmét.
Talán a University of Toronto neves történészével kezdeném, akinek a
müve - csodák csodája - magyarul is megjelent, jó forditásban: lloyd George,
volt angol miniszterelnök dédunokájának, Prof. Margaret MACMILLAN:
PARIS 1919, SIX MONTHS THAT CHANGED THE WORLD cimı
könyvérŒl van szó. ErrŒl már irtam néhányszor, de Magyarországon nem
láttam semmi nyomát. A szerzŒ könyvében némi magyarázatot ad arról, hogy
mennyiben múlott a Károlyi féle öszirózsás forradalmon illetve a kommunista
rémuralmon a trianoni tragédia. A magyarokról szóló fejezetét azonban úgy
fejezi be, hogy a trianoni határok a párizsi "békeszerzödés" után sem változtak
meg. Még".
Ez a
befejezés igazán feltünhetett
volna a magyar(országi)
külügyminisztérium szakértŒinek és tervezŒinek is.
A másik érdekes könyv 2001-ben jelent meg. Joseph E PERSICO:
ROOSEVELT''S SECRET WAR, méghozzá a Random House óriáskiadó
gondozásában. EbbŒl sok minden kiderül. Például FDR antiszemitizmusa is,

miszerint a háború után Camerunba inditványozta volna a zsidók letelepitését.
Nem különben némi gondolkozás után arra a meggyŒzŒdésre jut az ember,
hogy az általa kiagyalt, Churchill által csak
vonakodva elfogadott
Casablancában kinyilatkoztatott "Feltétel nélküli megadás", legalább másfél
évvel meghosszabbitotta a háborút. Ezalatt az idŒ alatt pusztult el a legtöbb
katona (angol-amerikai is), civil és zsidó. Ez alatt az idŒ alatt pusztult el hazánk
is. Sztalin örült neki a legjobban, mert minél több ember pusztul Európában,
minél jobban lerombolják, minél nyomorúságosabbak a viszonyok, annál
könnyebb lesz bolsevizálni az öreg földrészt. Hogy ez nem egészen sikerült,
annak a kemény, makacs ellenállásnak köszönhetŒ, amely megakadályozta
FelsŒ-Ausztria és a Po völgyének elözönlését. Nekünk ez biztosan nem érte
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meg - hiszen rombadŒlt hazánk, óriási vérveszteséget szenvedtünk, a rossz
oldalra löktek bennünket, de Ausztria és Olaszország kényelmesen "megúszta".
56-ban is mi tettük tönkre az európai kommunista pártokat annyira, hogy azóta
sem heverték ki veszteségeiket. Európa és Amerika alaposan "meghálálta"
ténykedéseinket, amelyekkel nagyrészt mi mentettük meg a bŒrüket.
Az amerikai lapok irtak pro et con ismertetŒt Nicholson BAKER
könyvéröl: "HUMAN SMOKE: The beginnings of World War II, the End of
Civilization" Néhányan dícsérték a könyvet, mások szidták. Nem csoda! Az
angol miniszterelnökröl emigyen ir: "Winston Churchill elvakult, szemtelen,
vakbuzgó volt, aki élvezte a német polgárok tömeges gyilkolását."
Roosevelt sem úszta meg szárazon: "FDR antiszemita háborúcsináló, aki
a japánokat Pearl Harbor megtámadására kényszeritette. A legkeményebb és
szívbŒl jövŒ felhivások a zsidók megmentésére a pacifistáktól jöttek - de
teljesen figyelmen kivül hagyták Œket." irja Baker.
Egyik angolszász háborús vezetŒ sem tünik hŒsnek ebben a könyvben.
"Churchill rázta a kardot és alig tett kisérletet antiszemitizmusának
eltitkolására. Roosevelt szórakozik, mig kétségbeesett zsidó menekülteknek
megtiltják a partraszállást" (a New York kikötŒjében lévŒ hajóról).
BAKER egyik kritikusa, Gordon S. Wood írja egy
cikkében:
"Revizionizmus része a tradicióinknak, hiszen a történelem egy állandó vita a

múltról. Az ilyen könyvek felrázzák a népet. Az pedig a limitált történelmi
érzékenységı Amerikában fontos szerep a történészek számára."
A mı fontosságát mutatja, hogy többek között a Los Angeles Times és
Christian Science Monitor is behatóan foglalkozott ezzel az érdekes könyvvel.
Ezek a mıvek bizonyitják a világ vezetŒ politikusainak meglepŒen alacsony
inteligenciáját, tudatlanságát és kombinativ képesség teljes hiányát.
Régen, 2005 október 29-én, egy érdekes cikk jelent meg Tóth Gy. László
és Kaslik Péter tollából, a Magyar Nemzet Magazin 34-35. oldalán: "Nyugaton
a helyzet változatlan". Ebben néhány nyugati "bestseller" történelemkönyvet
sorolnak fel, amelyek vajmi keveset foglalkoznak Trianonnal és velünk:
R.R Palmer....:"A History of the Modern World", Alfred A. Knopf Inc.,
ISBN 03075413987.
Paul Kennedy: "The Rise and Fall of tthe Great Powers", Fontana Press,
ISBN 0006860524
David Fromkin: "Who Started the Great War om 1914?", Vintage Books,
New York, 2005, ISBN 037572575.
Ezen könyvek írói, nyilván ellenségeink által kiadott könyvekbŒl meritették
adataikat. Ezen nincs is mit csodálkozni. A propagandához sohasem értettünk ma sem!
Nem tudok, egy olyan történelem könyvrŒl, amely tisztességesen Europai környezetbe helyezve - tárná a világ elé történelmünket. Olyanról pláne
nem tudok, amelyet tömegesen, legalább 4-5 nyelven adtak volna ki.
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Utóljára 1994-ben történt kisérlet Magyarországon egy angolnyelvı
tájékoztató jellegı könyv megírására. A Magyar Távirati Iroda állitott össze
egy "HUNGARY Essential Facts Figures & Pictures" cimı könyvet.
Egy, azóta elhúnyt ismert történész adta a nevét a 39 oldalas történelmi
részhez. Állitólag nem is ö irta, hanem valamelyik famulusát bizta meg az
összeállitással, aki a
rendelkezésre álló, kommunista idŒkben kiadott
könyvekbŒl állitotta össze e "mestermıvet".
Hiába van Magyar Tudományos Akadémiánk, Történelmi Kutatóintézetünk
(és a megszüntetett Teleki Intézet), Eddig még nem produkáltak egyetlen egy

használható könyvet, amellyel ellensúlyozhatnánk ellenségeink külföldi
aknamunkáját!
A külföldi egyetemi tanáraink nagy része, különösen a fiatalabbak
becsületesen írnak magunkról. Vannak azonban olyanok, akik nem tudják
levetni otthoni baloldali beállitottságukat és több kárt tesznek, mint hasznot.
Bezzeg... Nincs olyan román egyetemi tanár a nyugati világban, aki nem
szolgálná - fenntartás nélkül - nemzetét. Ugyanigy az egyetemi hallgatók. A
világháló tele van mindenféle nyelvü román propagandával. Csak tessék beütni
a GOOGLE keresŒbe: "Romanian History". Annyi anyag ugrik ki, hogy
számolni sem lehet. A "Hungarian History" beütése sokkal szerényebb
eredménnyel jár, nagy részében nincs is sok köszönet. Sajnos a Wikipedia
magyarellenes anyagával sem törŒdnek sokan.
Igen! Egy eredményes magyar propagandához pénz kellene, talán egyetlen
vadászgép ára, de nem csak az! Magyar szemlélet szükségeltetne. Ez pedig
pillanatnyilag nem található az illetékes helyeken...
*****
Budapesti jelentés
A tavaszi budapesti látogatásom alkalmával ismét kitınŒ anyagokat és
kapcsolatokat sikerült szereznem. Igy a HUNGARY könyvünkhöz is többen
vállaltak tanulmányokat. Az alábbi helyeken tartottam elŒadásokat, interjúkat
munkánkról és a hivatalos külföldi propaganda hiányáról:
Budapest TV, Magyar Rádió, Guta, Tolcsvay Klub, Szentendre, Szombathely,
Diósd, MOM, Cisztereknél (Magyar K. Dr.), Zenit TV, Miskolc, Polgárok
Háza, Néri iskola, Trianon Társaság, Zágráb.
Köszönet a rendezŒknek, akik ezt lehetŒvé tették: Gecse Géza, Gyarmati Péter,
Sárközy Csaba, Tóth Tamás-Helga, Nagylaki András, Láng Péterné Andrea,
Ádám János SJ, Farkasné Katalin, SzöllŒsy Lászlóné Borika, Turák Zsuzsi,
Dudás Attila, Likó János, Medvigy Endre.
A Szent László Akadémia védnökségével Samu Mihály professzor és Dr.
Zétényi Zsolt mutatták be a "Kézikönyv" második kiadását.
A "Kézikönyv" több, mint háromszáz példányát ingyen osztottuk szét a
megfelelŒ helyeken. Lezsák Sándor képviselŒ, a parlament egyik alelnöke, több

mint száz példány kiosztását vállalta.

Köszönet Mindannyiuknak!!!
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HUNGARY KÖNYV
Mivel jelentkezŒ nem akadt a "Magyarország szerepe a Szovjetunió
összeomlásában" cimı könyv megírására vagy szerkesztésére, kénytelenek
voltunk feladni e tervünket.
Helyette a HUNGARY cimü általános ismeretterjesztŒ könyv kiadását
határoztuk el. Erre talán még nagyobb szükség van, mint a másikra. Van ugyan
egy nagyon jó, kitınŒen szerkesztett könyv, Sisa István kimagaslóan népszerı
"Spirit of Hungary" cimı munkája, amely már sok kiadást ért meg, de óriási
szükség van egy aránylag olcsó, zsebben hordható könyvre is.
Ennek a könyvnek az anyaga nagyrészt olvasható a honlapjainkon, csupán
rövidítésre szorulnak, de újabb anyagot is tervezünk beiktatni. Az új fejezetek
megírására otthoni és külföldi magyar egyetemi tanárokat kértünk fel. Neveiket a
könyv megjelenésével egyidejüleg fogjuk közölni.
A fejezetek még nem véglegesek ugyan, de valószínıleg ez lesz a könyv
tartalomjegyzéke:
Magyar történelem, európai contextben
Magyarország a második világháborúban
Kisebbségeink történelme: Román, szlovák ruszin, szerb
Trianon és a Trianon Syndroma
Idegenek Trianonról
Kisebbségeinkkel való bánásmód összehasonlitva más államokéval
A Bécsi döntések, Bácska, Kárpátalja
Bünös nemzet?
56 a Szovjetunió Sztalingrádja
A határnyitás és következményei
Menekültek Magyarországon
Magyarirtás és genocidium.
A "rendszerváltás" tragédiája: privatizáció
Világhirü magyar feltalálók
Nyugaton ismert képzömüvészek irók, költök, zenészek

Sport - Olimpia. Magyarok külföldön.
Amerikai-magyar kapcsolatok
A kései ipari forradalom, rohamos fejlödés a két háború között
Nyugat védöbástyája
Antiszemitizmus: összehasonlitás
A magyar nyelv. Fényképek, térképek
Ezt a könyvet is ingyen fogjuk terjeszteni az egyetemi és államvezetési,
kutatóintézeti könyvtárak között. A nagyközönség részére pedig alacsony áron
fogjuk árusitani. A költség egy részét és az utánnyomásokat a várható
haszonból fogjuk fedezni.
*******
ANGOL HONLAPUNK: WWW.HUNGARIANHISTORY.COM
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Nem veszélyes az önrendelkezés
Jogos a Kárpát-medencei magyar kisebbség autonómiatörekvése.
"Senki sem vonja kétségbe a jelenlegi államhatárokat, de az etnikai
kisebbségeknek annyi szabadságot kell adni kulturális és más vonatkozásban,
amennyit csak lehet" mondta Hans-Gert Pöttering az Echo Televíziónak adott
exkluzív interjújában Brüsszelben. Az Európai Parlament néppárti elnökét Csóti
György, régi barátunk kérdezte:
Csóti: "Mikor fogja végre garantálni az Európai Unió a kollektív emberi
jogokat, az Œshonos nemzeti kisebbségek védelmét? Mikor fogalmaz meg
Brüsszel olyan elvárásokat a tagországokkal szemben, amelyek garantálják a
kollektív jogokat mindenhol?" Jó példák már vannak erre a belgiumi németekre,
a spanyolországi katalánokra vagy az olaszországi dél-tiroliakra gondolok.
Pöttering:" Nincs még egy olyan közösség a világon, amely úgy védené a
kisebbségeket, mint az EU. Ön is felsorolt néhány példát. Ezzel együtt lehetnek
egyik-másik országban hiányosságok ezen a területen. EzekrŒl beszélni kell. Mi
az unióban azt szeretnénk, hogy minden országban, ahol kisebbségek élnek,
megfelelŒ védelmet élvezzenek, kulturális identitásukat megtarthassák. Senki
sem vonja kétségbe a jelenlegi államhatárokat, de az etnikai kisebbségeknek
annyi szabadságot kell adni kulturális és más vonatkozásban, amennyit csak

lehet. Ez azonban minden konkrét esetben más és más, de mindenhol, ahol
hiányosságok vannak, arról feltétlenül beszélni kell."
Csóti: Pontosan ez a helyzet a Kárpát-medencében. A magyarok autonómiát
szeretnének. A nemzeti kisebbségeknek az autonómia az egyetlen biztosíték az
anyanyelv és a kulturális identitás megŒrzésére. De ha ma Szlovákiában vagy
Romániában errŒl beszél valaki, azonnal nacionalistának, sovinisztának, sŒt
irredentának nevezik.
Pöttering: "Minden országban más a helyzet, sŒt a fogalmak is különbözŒk.
Vannak olyan országok, ahol autonómiáról beszélve könnyen arra gondolnak,
hogy az adott közösség ki akar válni a szóban forgó országból. Ezért mindig
hangsúlyozni kell, hogy az autonómia nem olyan önállóság, amely a kiváláshoz
vezet. EllenkezŒleg: ez biztosítja az etnikai kisebbségnek, hogy saját kultúrája
szerint, anyanyelvét az élet minden területén használva éljen, és én ezt
személyesen mindenkor támogatom. Minden területrŒl, ahol ezek nem
valósulnak meg, be kell hozni a problémát az Európai Parlamentbe, jelentéseket
lehet készíteni, javaslatokat lehet tenni az adott kisebbség helyzetének javítására.
Minden embernek, minden etnikai közösségnek joga van saját nyelvét használva,
saját kultúrája szerint élni ott, ahol született, de az adott államhatárokon belül.
Majd késŒbb Pöttering: "... a kommunizmus bukásában szerepet játszott a
magyarok szabadság iránti vágya is, amit én igen nagyra értékelek. 1956-ban
tízéves voltam, s éppen búcsú volt a városunkban. Az osztályfŒnökünk azt
mondta, ne menjünk szórakozni, hanem otthon gondoljunk a magyarokra. Én
követtem a felhívását, s ez a fiatalkori élmény egész életemben megmarad.
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BENES
Évekkel ezelŒtt irtam, hogy ha az ember egy nagyobb északamerikai
egyetemi könyvtár számítógépébe beüti a "Benes" szót, legkevesebb 22 könyv
cime jelenik meg a képernyŒn. Vagy Œ irta, vagy róla írták a csehek, angolok
vagy amerikaiak.
Rövidesen nem huszonkettŒ, hanem huszonnégy Benesröl írott könyv cime
fog megjelenni. Ugyanis egyszerre adtunk ki két könyvet errŒl a nacionalista
gonosztevŒrŒl, aki a csak valamivel rendesebb Masarykkal együtt rendezte át

Középeurópa térképét. Mıve ugyan nem állta ki a történelem próbáját, de az
számunkra kevés vígaszt jelent. Mıve háromfelé bomlott és békétlenséget,
gyılöletet okozott több - egymásra utalt - nép között.

Az egyik könyvet régi barátunk, Botlik József professzor
irta:
Eduard Benes and Podkarpatska Rus.
Hungarians, Rusins and Czechs in Subcarpatia
ISBN:978-1-882785-22-3
243 oldal
EbbŒl a kitınŒen dokumentált könyvböl megláthatja a világ, hogy Benes
hogyan játszotta ki a ruszinoknak tett igéreteket és hogyan engedte át ezt az
ezeréven át magyar területet a Szovjetnek.

A másik könyv szerzŒje Gulyás László professzor:
Benes
Stateman or charlatan: Plans and reality
1908-1948
Forditotta Csermely Péter
ISBN: 978-1-882785-21-5 460 oldal
E munka végigköveti Benes egász pályafutását, megvalósult és füstbement
terveit és az egész életét átszövŒ bıntényeit.
Ez a két könyv alaposan lerántja a leplet Benes intrikáiról, hazugságairól
Minden valószínıség szerint nagy port fognak felverni az egész angolszász
világban, ahol eddig megbecsült barátként és nagy államférfiként tisztelték
Benest. Nehéz lesz trónjáról ledönteni, de a két könyvben felsorolt
bizonyitékokkal nem fognak tudni megbirkózni sem a csehek, sem az
angolszász barátaik és tisztelŒik.
Mindkét könyv olvasható a
WWW.hungarianhistory.com cimı
angolnyevı honlapunkon. A magyar honlapunkon egyelŒre csak a Botlik könyv
olvasható: www.corvinuslibrary.com.
A Gulyás könyv magyarországi kiadása napjától egy évig nem tehetŒ fel a

honlapra, érthetŒ okokból.
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A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE-LÁNGJA 2008
Ebben az évben is sikeres volt a mozgalmunk szervezése. Természetesen
kevesen jeleztek vissza, de tudjuk, 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.
Kb. 7 oldalra való visszajelzést kaptunk, igy csak a legtávolabbi helyekröl
érkezetteket közöljük. A teljes válogatást a magyar honlapunk "Szolidaritás"
oldalon olvashatjuk pdf formátumban.
Hálás köszönetünk minden résztvevönknek és terjesztönknek.
Jó Munkát!
Lendvai Imre
Magyaródy Szabolcs
************
Erdély fŒvárosában, Kolozsvárott a Szent Kamill Szociális Otthon lakói,
csatlakoznak,a "Magyar szolidaritás tüzéhez". Tokay Rozália Elnök
******
.... teljes egészében közöltuk a hirt, kiemelt helyen, rajzocskakkal, csatolom a
szöveget.
Haynal Zsuzsó Buenos Aires Argentina
***
Mint múlt évben, a Canberra és Környéke Magyar Kulturális Egyesület lángba
robbantja a Magyar Összetartozás tüzét augusztus 20-án este 21.00 órakor.
Óvári Attila
***
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 meggyujtja 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 békeszerzödés
igazságtalanságáról és hogy hogyan fogja össze ezen a tüzgyujtáson keresztül a
Küldféldi Magyar Cserkészszövetség a világon szétszórt magyar cserkészeket.
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.
Kovássy Marianne cspk
**
Ezúton jelzem csatlakozásomat -- Észak-Norvégiában gyujtok lángot,
ugyanis a sarkkör felett Tromsöbe tartok éppen
Barna Tibor
***
Dunedinbol New Zealand: Közöljük,hogy lelkessen résztveszünk és
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megemlékezünk a Drága jó Magyar honfitársainkra akik megalapitották a
cserkész klubot, beleértve az én édes jó Apukámat aki cserkész parancsnok volt
VÁCON . Forró lángokat mi is tovább küldjük a férjem és családommal .
Speizer Imréná (Seres Yolán)
***
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.
***
20. Árpád Vezér Cscs. Toronto, Canada
Mint minden évben, csatlakoztunk a világkörüli Szolidarítás Tüzhöz. A 20.
csapat nevében North Yorkban égett a tız és a fáklyák is. Zubrits Árpád
***
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. Éhn

József, elnök Budaörsi Polgári Körök
***
Szlovákia, Kürt (Strekov) 22.sz. Majer István cserkészcsapat megrakjuk a tüzet !
***
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 meggyújtjuk a Magyar Összetartozás Tüzét!!!
Csíkszereda
Megyei
Jogú
Város
Székely
Nemzeti
Tanácsa
Veress Dávid elnök
**
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 tábortız 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.
Kismedve
********
A "PRO PATRIA IN EXTERIS" érmeink kiosztása késedelmet szenved.
Kötségkímélés miatt magam akartam kiönteni öket, de komoly berendezés
nélkül nagyon lassan megy. Lehet, hogy kénytelenek leszünk valahol kiöntetni
vagy kipréseltetni az érmeket Ami persze drága mulatság lesz.
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Példátlan magyar siker a Szilicium-völgyben

A világ öt legjelentŒsebb oktatási innovációja között a Leonar3Do
Magyar innováció diadalmaskodott a kaliforniai San Josében az emberiség
jövıjét leghatékonyabban szolgáló technológiai megoldások világversenyén. A
Tech Museum of Innovation bejelentése szerint Rátai Dániel feltaláló veheti át a
3D for All Kft. nevében november 12-én az innovációs Oscarnak számitó "Tech
Awards" dijat.
Ezzel a rangos személyiségekbŒl álló zsıri a magyar Leonar3Do-projekt
érdemeit ismerte el. A több napon át tartó ünnepségsorozatra és azon belül a

dijátadó gálára a Szilicium-völgy központjában, San Joséban kerül sor.
Az ezredforduló óta létezŒ Tech Awards világprogram keretében a zsıri
olyan szervezeteket és magánszemélyeket jutalmaz, melyek, illetve akik az
emberiség javát szolgáló új megoldások letéteményesei. A jelöltek öt
kategóriában "oktatás, egészségügy, esélyegyenlŒség, környezetvédelem,
gazdasági fejlŒdés" mutatkoznak be, s kategóriánként 5-5 gyŒztes veheti át a dijat
a több mint 1500 fŒs illusztris publikum elŒtt. A Leonar3Doaz oktatás
kategóriában érdemelte ki a "best of the best" cimet, kidomboritva azt a
képességét, hogy segitségével a pedagógusok képessé válnak olyan
összefüggéseket megértetni tanitványaikkal, melyeket képtelenség szavakkal
leirni vagy krétával felrajzolni.
A Leonar3Dót fejlesztŒ 3D for All Kft.-t. 58 ország 329 jelöltje közül
választották ki a gyŒztesek körébe. "Azzal mindig is tisztában voltunk, hogy
univerzális képességei folytán a Leonar3Do számos területen forradalmasithatja
kultúránkat, de hogy az oktatás már ilyen hamar felfedezi magának, az
egyszerıen fantasztikus! Külön jó érzés tudni, hogy a döntés, amellyel a Tech
Awards grémiuma a világunkat élhetŒbbé tevŒ megoldások közül a
legmeghatározóbbak közé sorolta a fejlesztésünket, nem csupán a csapatunknak,
hanem az egész országunknak szóló elismerés. "Ha 2005-ben, amikor hat elsŒ
dijjal megrakodva hazaérkeztem az arizonai Intel-ISEF-döntŒrŒl, nem karolja fel
az ország egy emberként a Leonar3Do ügyét, és ha nem jutunk hathatós állami
támogatáshoz az NKTH által, akkor most nem létezne 3D for All Kft. sem"
mondta Rátai Dániel feltaláló.
Rátai János, a Leonar3Dót fejlesztŒ 3D for All Kft. ügyvezetŒ igazgatója
szerint a gyŒzelem annak köszönhetŒ, hogy "a zsıri felismerte, a virtuális
valóság birtokba vétele az osztálytermekben forradalmi jelentŒséggel bir." Majd
hozzátette: "Ennek hála, új lendületet vehet a Leonar3Do oktatási környezetbe
illesztése, a megfelelŒ módszertan, az egyes tantárgyak számára kidolgozandó
tananyag, illetve a szükséges digitális tartalom kialakitásával. A Kodály-módszer
már bizonyitotta a múlt században, hogy a világ az edukáció területén is vevŒ az
igazán átütŒ erejı megoldásokra. Most úgy látszik, eljött az ideje, hogy szıkebbtágabb környezetünket ismét megajándékozzuk valamivel."

(Gondola)
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MIT IS CSINÁLUNK?
Sokan kérdezik otthon, mit is csinálnak a külföldi magyarok? Honnan is
tudnák? A média nagyon keveset foglalkozik velünk.
Régebben
már
irtunk
néhány
beszámolót honfitársainkról és
egyesületeinkrŒl, akik példamutató módon - a kormányt, pártokat és
egyesüléseket megkerülve - juttatnak el különbözŒ anyagi és pénzbeli
segélyeket a Kárpát Medence magyarjainak, iskoláinak, templomainak,
szegényeinek.
Most egy clevelandi házaspár, debreceni Biró Zoltán és Erzsébet
munkásságát ismertetjük, akik saját "vállalkozásban"
könyv, folyóirat,
ruhanemı csomagok százait juttatták el az alábbi kimutatás szerint:
Debrecen: Déry Múzeum, Tudomány Egyetem, Református Kollégium,
Filep Tíbor (író, Dr. Nagy István orvos-iró Sárospatak: Református
Kollégium
Erdély: Nagyváradi föiskola, Nagyváradi gimnázium, Kolozsvári ref.
kollégium, Székely szövetség (András Imre), Dévai árvaház, Kézdivásárhely
ref. koll.,
Sepsziszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, Petrozsény:
Ács Éva Gyermekotthon.
Marosvásárhely: Bólyai Teleki Téka, Bólyai
Liceum, Dr. Borsos Szabolcs prof., Ploiesti:
Nt. Biró Tivadar, Bukarest:
Nt. Bányai László, Pusztina: Nyisztor Tinka, Róka Szilvia.
Beregszász: Nt. Horkay László
Magánszemélyeknek: Temesvár: Borbély Imre, Felvidék: Nt. Erdélyi
Géza. Debrecen: Dr. Boros Zoltán múzeológus, Dr. Süli Zakar András prof.,
Görömbei András prof., Erdey Zoltán, Kunszabó Ferenc újságíró, Dr. Makkay
János történész. Budapest: Csurka István, Szöcs Zoltán, Tóth Erika,
Szentmihályi Szabó Péter, Czegö Zoltán úságirók. Dr. Fenyvesi Zoltán
képviselŒ,
Erdélyi
Magyarság
folyóirat,
Demokrata
folyóirat.
Hajdúszoboszló: Nagy Gyula Zoltán, Baja: Hernádi Tíbor történész,
Tatabánya: Végh Péter , Szunyok Szilvia
Összesen 1513 könyv és 1996 folyóirat, köztük több, kortörténetileg

jelentŒs, évtizedekre visszanyúló teljes gyüjtemény.
A könyvek beszerzésében Beodray Ferenc cserkészvezetö segitett.
A Dévai Árvaháznak ment 13 drb, egyenként 75 fontos ruhacsomag. Az
erdélyi cimekre küldött irodalom 65-75 fontos új ruházati anyagokba vannak
beágyazva. A kizárólag ruházati csomagok száma többszázra tehetŒ, az utolsó
tiz évben.
Bár debreceni Biró Zoltán a hetvennyolcadik évét tapossa, ha kissé
lassabban is, de felesége Erzsike segitségével folytatja a sok pénzt és idöt
igénylö munkáját. A fenti adatok csak a mai napra érvényesek, mert a
csomagok száma tovább növekszik.
**********

Magyar honlapunk: www.corvinuslibrary.com
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TÁMOGATÓINK

2008, január 1-töl, október 10-ig beérkezett adományok:

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

KÖSZÖNET

MUNKATÁRSAINKNAK:

Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Szappanos István, Kis Ferenc,
Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Papp Zsuzsi, Désy-Nagy Lajos, Kardos GabriellaGéza, Leczki Lajos, Kaffka Margit, Glóbits László, Magyaródy Rózsi, a Gráber
család, Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince, Lamperth Cili, Bessenyey Éva, Lukács
János, Biró József, Pordányné Csikós Mária, Zubrits Árpád, Horváth Mihály, ÉltetŒ
Lajos.
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Az MKP is feljelenti Slotát
Slota életének egyetlen célja van: lehetetlenné tenni a magyar szlovák
kiegyezést és a baráti viszony kialakitását. Ennek érdekében ö és bıntársai már
teljesen
megbolondították a
szlovák fiatalságot. Nekik csak egyetlen
ellenségképük van, a magyarság. Valóságos hisztériában törnek ki, ha valaki
felhozza az egész Európában jól mıködŒ autonómia kérdést. Nem értik s nem
is akarják érteni, hogy ha megelégedtek volna az l910-es népi határokkal, már
régen békében és jólétben élhetne mindkét nép.
Slota pedig már olyan közönséges, megengedhetetlen módon támad

mindent, ami magyar, hogy az már egyszerıen tırhetetlen.
Az MKP Országos Elnöksége, úgy döntött, a Szlovák Nemzeti Párt
elnökének, Ján Slotának az emberi méltóságot sértŒ kijelentései nem
tolerálhatók tovább, ezért feljelentést tesznek ellene.
Bósza János a Nomos Regionalizmus polgári társulás elnöke is feljelenti
a szélsŒségesen ultrasoviniszta Ján Slotát a szlovák nemzeti párt elnökét.
A feljelentést Bósza azzal indokolja, hogy Slota rasszista és nacionalista
kijelentései szélsŒséges támadásokra buzdítják a hasonló érzelmı embereket.
Bósza szerint Slota folyamatosan izgatja a szlovák és a magyar lakosságot
egymás ellen, ami aztán a magyar kisebbség jogainak megsértéséhez vezet.
Bósza ezúttal azt sérelmezi, hogy a pénteki koalíciós ülés után a magyar
nyelvı történelemkönyvön látható Szent István királyt lovas bohócnak nevezte
Slota.
Már évtizedek óta írógatjuk, hogy a mindenkori magyar kormányok teljesen
elhanyagolták kisebbségeink igaz történelmének ismertetését - a maguk
nyelvén. Mi ugyan kiadtunk szerb, román, ruszin és szlováknyelvı történelmi
zsebkönyveket, de csak 5-5-3-5 ezres példányban. Ez persze csak kezdetnek volt
elég, mert százezres példányokra volna szükség. Reméljük, a következŒ
kormánynak gondja lesz erre is!
*****
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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