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BÜNÖS NEMZET?
Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös
nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok
jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár Erik
garázdálkodása idején szívták magukba a burkolt, vagy nyílt
magyargyülöletet. Sokuknak még ma
sem jutott
eszébe,
hogy
tüzetesebben kutasson a hiteles magyar történelmi múlt - lett légyen szó
akár a közelmúltról - felderítése érdekében.
Minden rossz és bünös volt, amit csináltunk. A magyar
történelmet egyszerüen
kivették
az
európai
környezetböl.
Történelemkönyveinket olvasgatván az a kényszerképzetünk támad, hogy
Magyarország a Mars bolygó egyik kiszáradt tengerének a szigetén
található. Ha mégis kapcsolódunk Európához, az csak kárunkra van, mert
mindenki jobb, szebb és tisztességesebb volt nálunk. Szerintük!
Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság:
A németek által megszállt Európában, - kivétel nélkül
minden
állam együttmüködött velük. A németek szolgálatába lépett norvég
miniszterelnökröl (Vidkun Quisling)
nevezték el
a collaboráló
államférfiakat quislingnek A Gestapo besúgó rendszere nagyszerüen
müködött AthentŒl Narvikig. A zsidókat minden állam nagy
lelkesedéssel szolgáltatta ki a németeknek. Az agyondicsért ellenállási
mozgalmak csak igen kis részben voltak eredményesek.
Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti,
nem árt sorra venni azokat sem.
Szlovákia: Tiso páter vezetésével nagy lelkesedéssel vették át a
német ideológiát. Minden elszállított zsidó után 500 DM-et fizettek a
németeknek. A németeknek engedélyt adtak útaik és vasútvonalaik
használatára a lengyel háború idején. (Ezt mi megtagadtuk, Hitler
legnagyobb dühére.) A németekkel együtt, egy napon támadták meg a
Szovjetuniót.
Románia: A zsidóirtást a Vasgárda kezdte, majd a román hadsereg
folytatta. Bizonyítottan, 250-400,000 zsidót öltek meg, borzalmas
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körülmények között. Mindezt a legcsekélyebb német ösztönzés és
segítség nélkül. (A németek csak késöbb kapcsolódtak be a romániai
zsidóirtásba.) Ezt következetesen tagadták 2004-ig, amikor a zsidó
szervezetek nyomására bevallották rémtetteiket és a kormányfö
bocsánatot kért a zsidóságtól.
1941 ben, a németekkel együtt támadták meg a Szovjetuniót,.
Azonban amikor a Nyugattal folytatott titkos béketárgyalások alkalmával a
románoknak egyértelmüen tudomásukra hozták, hogy a Szovjetuniúhoz
forduljanak, 1944 júliusában átálltak a szovjetek oldalára. Jutalmul
megkapták Erdély északi részét is.
Az orosz csapatok nyomán beözönlö Maniu gárdisták borzalmas
vérfürdöt rendeztek a magyarok között. Ezt még a Vörös hadsereg
parancsnokai is megsokallták, és kitiltották néhány hónapra a román
közigazgatást Erdélyböl, ahol szovjet katonai fennhatóság alatt románmagyar kormány alakult. (1942-44 között az Amerikai Egyesült Államok és
Anglia is támogatta egy önálló Erdély megteremtését.)
Titó szerb partizánjai:
Hosszas partizán provokációk és gyilkosságok miatt, a magyar
fegyveres erök razziát rendeztek Újvidéken, ami sajnálatosan vérengzéssé
fajult, minek során 3400 szerb, zsidó és kommunista lelte halálát. Ez
méreteiben nagyobb volt, mint az Amerikai Hadsereg Mi Lay-i (VietNam)
hasonló módszerekkel kiváltott vérengzése volt, de ugyanolyan okai
voltak.
1943-44 telén, a Szovjet hadsereg nyomában beszivárgó partizánok
megtorlásként kb. 40,000 (negyvenezer) magyart öltek meg, balkáni
módszerekkel. Ezen áldozatokat 2006 áprilisában rehabilitálta a szerb
kormány és kártérítést helyezett kilátásba az áldozatok hozzátartozóinak.
Nota bene: Az áldozatok emlékének állított emlékmüveket, kereszteket,
a szerbek rendszeresen meggyalázzák, ledöntik és összetörik. Viszont az
újvidéki hid közelében emlékmüveket állitottak a magyar vérengzés
áldozatainak, s azt minden odatévedö külföldinek megmutatják. A maguk
több mint tizszeres népirtásáról pedig szemérmesen hallgatnak.
Csehek:
Annak ellenére, hogy a cseh hadsereg több és modernebb
fegyverrel volt felszerelve, mint a német, egy puskalövés nélkül adták
meg magukat a németeknek.
Az egész háborút megúszták említésre méltó veszteség nélkül
(Lidice). A német hadigépezetet mukkanás nélkül, megbízható módon
ellátták fegyverekkel és löszerrel. Több tízezer teherautó, harckocsi,
rohamlöveg, löveg özönlött ki a cseh gyárakból a Wermacht részére.
Amikor a Szovjet hadsereg megérkezett - egyedül Európában -
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testvérként fogadták és védelmében nekiláttak a németek lemészárlásának
és kiüldözésének. ALAPOS MUNKÁT VÉGEZTEK. Ha valaki kíváncsi
a számokra és a borzalmakra, amiket a "kulturált" csehek elkövettek,
könnyen megtalálhatja az adatokat a Szudétanémet szervezetek honlapjain.
Nem csak németeket öltek és telepítettek ki, de
magyarokat is.
Sajnálatos,hogy napjainkig csak a Pozsonyligetfalu árkaiban lemészárolt
90 erdélyi magyar levente és Dobsina magyar valamint német férfi
lakosainak a lemészárlása van dokumentálva. Több ezer magyar férfi
gyanított kivégzése még nyomozásra vár. Ugyancsak érdemes elolvasni
Konstantin Sakharow cári tábornok könyvét az elsö világháborús Cseh
Légió szibériai viselt dolgairól. Az orosz államkincstár aranya jórészének
és minden mozdítható tárgy, gépezet, érték elrablása mellett a magyarok
gyilkolásával is elöszeretettel foglalkoztak.
Mit is csináltak a magyarok, akiket elöszeretettel
neveznek hazai és külföldi történészek BÜNÖS NEMZET-nek:
A Szovjet elleni háborúba lépésünknek több oka volt. Ime néhány:
1. Akkor még nem lehetett biztosan tudni, ki nyeri meg a háborút.
1940-41-ben, Anglia egyedül állt a németekkel szemben. Az USA
közvéleménye a legkisebb hajlandóságot sem mutatta a beavatkozásra a
Pearl Harbor elleni japán támadásig (1941, december 7).
2. A románok és a szlovákok már a háború elsö napján csatlakoztak a
németekhez. Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni a
várható gyözelemböl való kimaradást.
3. Hitler tudomására hozta Antonescu román diktátornak, hogy az
kapja meg Észak-Erdélyt, aki a legnagyobb áldozatot hozza az orosz
háborúban.
4. Hitlernek tervei voltak Magyarország megszállására (eleinte szlovák
és román csapatok bevonásával), ha az nem vesz részt a hadjáratban. Ez
meg is valósult volna, amikor 41 öszén látták, hogy nem sikerült
megsemmisíteni a vörös hadsereget.
5. Horthy tanácsadóit arra késztette a német megszállás réme, hogy
rábeszéljék a minimális erövel való részvételre, amely megmentheti a
magyar zsidók életét is. Gondoljunk arra, hogy Horthyt nem állították a
Nürnbergi Bíróság elé, és élete végéig Chorin Ferenc, Kornfeld és társaik
egy alapítványon keresztül tartották el a portugáliai Estorilban.
AMIT KÉSÖBB NEM VETTEK FIGYELEMBE?
1. A lengyel menekültek tízezreit fogadtuk be és tettük lehetövé
továbbutazásukat, hogy az angolok által felállított Anders hadseregben
harcoljanak tovább a németek ellen., Akik nem mentek tovább,
nyugodtan élhettek Magyarországon. Az egyetlen lengyel középiskola is
Magyarországon müködött akkoriban Balatonbogláron.
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2. Francia, olasz (!), és zsidó menekülteket is ezerszámra fogadtuk be és
védtük egészen a német megszállásig (1944, március 19), de még azon
túl is, legtöbbször a hatóságok hallgatólagos beleegyezésével.
3. A magyar légelhárítás nem lépett akcióba az átrepülö angolszász
repülök ellen, egészen Magyarország bombázásának a napjáig (1944,
április 9).
4. A foglyul ejtett angolszász repülöszemélyzetet nem adtuk át a
németeknek, hanem dunántúli kastélyokban helyeztük el öket, és lehetövé
tettük menekülésüket.
5. A német megszállás után, 1944, március 19. után kezdödött a
magyar zsidóság kálváriája. De amikor a német hadsereg java
kivonult, Horthy leállítatta a deportálásokat.
6. Eichman, az "Endlösung" végrehajtója mondta Izraelben, hogy
az egész megszállt Europában, csak Horthyék merték öt kiutasítani az
országból.
7. Miért nem ugrottunk ki a háborúból? Erre, többek között, a Brit
külügyminisztérium egy nemrég felszabadított titkos jelentése adhat némi
következtetésre okot. Egy Mr. Randal nevü magasabb beosztású úr
jelentette, (értelemszerü fordításban):
"1943, október 14
A Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) megbízásából
Namier
professzor kérte, hogy ne kényszerítsük a magyar kormányt az idö elötti
kiugrásra mert ez német megszállást eredményezhetne. Ez pedig a 800,000
zsidó megsemmisítéséhez vezethetne, akik most relativ biztonságban
élnek Magyarországon.
Mr. Randal említette, hogy ez már oka lehet annak, hogy a magyar
kormány nem közeledett a Szövetségesekhez. .
Dr. Namier reménykedik, hogy a magyar kormány nem mozdul,
amíg a németek (egy kiugrási kísérletre) reagálni tudnának.
Reg.: ) 012035/385/21î"

Nos, kik is voltak a bünösök?
Magyaródy Szabolcs
**********************
HONLAPUNKON és a CD-n TALÁLHATÓ MÜVEK
Kiadtunk, vagy ujra nyomtattunk: 34 müvet
Ebböl:
Mi irattunk 16 könyvet
Újranyomattunk 14 könyvet
Irattunk 4 etnik történelmi zsebkönyvet
Kaptunk vagy vásároltnuk, szétosztottunk: 16 müvet
Terjesztettünk összesen 50 müvet + CD lemezt közel
80,000 példányban
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MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
Amint már tudjuk, az 1933-as gödöllöi jamboree idején a Magyar
Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az elöre megbeszélt
napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az
elcsatolt területeken. A megbeszélt idöben lobbantak fel a szolidaritás
lángjai Gödöllön, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a
Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.
2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
felújitotta
e fontos kezdeményezést.
Ennek nyomán otthon, a
Kárpátmedencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Rio de
Janeiróig, a föld minden magyarok által lakott részein fellángoltak a
tábortüzek, vagy gyertyácskák.
Ma már az évi munkatervünk állandó része a Magyar Szolidaritás Tüze.
Kérjük csapatainkat, az idén is valósitsák meg e tervet.
Az eddigi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a gyertyaláng vagy a
tábortüz mindenhol a helyi idöszámitás szerint, augusztus 20-án este 21.00
órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New
Zealand, Ausztrália vonalától kelljen útra és végigkisérve augusztus 20-át,
Honoluluban aludjék ki. Igy, amikor Budapesten felröppennek a Szent
István napi tüzijáték elsö rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12
órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai utja van hátra.
Valószinüleg nincs olyan idözónája a Földnek, ahol nem élnének
cserkészeink és más magyarok, igy csak szervezés kérdése a megvalósitás:
Tábortüz Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a
Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen,
tábortüzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban,
Torontóban, Krasznahorkán, Calgaryban, New Yorkban vagy Körösmezön.
Azok, akik a budapesti tüzijátékot nézik, a felreppenö elsö rakétát
tekintsék a magyar szolodaritás tüze fellobbanásának.
Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ
EGÉSZ VILÁGON, akik még nem csatlakoztak az elmúlt
három év alatt, tegyék meg most! A világot átölelö testvéri
összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá
és legyen a
magyar identitástudat egyik pillére.
Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket
jelezzék E-mailen: corvinus@mountaincable.net
Jó Munkát!
Lendvai Imre, cscst.
Elnök
KMCSSZ

Magyaródy Szabolcs, cscst
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MAGYARORSZÁG LEMONDOTT AZ ELRABOLT MÜKINCSEKRÃL
Sárospatak könyvei.
Vlagyimir Putyin saját alantas céljaihoz használja Magyarországot és
Csehországot - írja az Economist. A brit lap szerint az orosz elnök
látogatása mögött az a szándék húzódott meg, hogy elszigetelje a balti
unióstagállamokat és Lengyelországot. Az Economist bírálja a magyar
kormányt, mert az a sárospataki könyvek visszaszolgáltatásáért lemondott a
többi elrabolt mükincsröl.
Vlagyimir Putyin orosz elnök saját alantas szándékai szerint használja
Magyarországot és Csehországot - írja az Economist. A brit lap szerint
Putyin látogatása az egykori szovjet csatlósoknál meglepöen barátságos
volt.
A gazdaságpolitikai lap kiemeli: Putyin ritkán mutatott érdeklödést a
volt szovjet csatlósok érzékenysége iránt, és a háborúban zsákmányolt javak
visszaszolgáltatására vonatkozó kéréseket eddig közönyösen fogadták
Moszkvában, ám Magyarországnak most sikerült elérnie néhány értékes
kincs visszaadását.
Az Economist bírálatát is megfogalmazta: a magyar kormány a
sárospataki könyvek fejében lemondott a többi zsákmányolt mükincsröl,
aminek a javát egykor gazdag zsidó családok értékes festményei teszik ki.(?)
A lap emlékeztet, hogy az orosz kormány nem ingyen, hanem 400 000
dollárért szolgáltatta vissza az elrabolt kincseket, amit a MOL fizetett ki..
Az Economist nem tud azokról a különleges szovjet zabráló
különitményekröl, amelyek minden magyar bank páncéltermét és széfet
szisztematikusan feltörték és az értékeket elrabolták. Holott azok többnyire
magántulajdonok voltak, tehát semmi féle jogcimen elvinni nem volt
joguk.
A magyar(országi) kormány megigérte, hogy a "magyarok által elrabolt
mükincseket" visszaadják Oroszországnak. Ezt nagyon érdekesnek találom,
mert köztudomásulag a szovjet hadmüveleti területröl visszajövö vonatokat
Lavocne szüröállomáson alaposan átnézték és minden nem katonai eredetü
tárgyat elvettek a honvédeinktöl. Még akkor is, ha azt pénz vagy csere utján
vásárolták meg. Akkor milyen mükincsekröl van szó?
Az Economist által
emlitett értékes festményeket és más
vagyontárgyakat a második "aranyvonat" vitte nyugatra, amelyet az US
Army vett "kezelésbe". Magyarán, "szétigényelték" és a maradékot
elárverezték. Tavaly egy floridai biróság itélete alapján a kormány és az
egyik zsidó szervezet kiegyezett 20 millió dollár kártéritésben.
Megjegyzendö, hogy a vonat tartalmát kettöszáz millió akkori dollárra
becsülték.... Ma ez testvérek között is két milliárd dollárnak felel meg.
Nem kötöttek valami jó üzletet....
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Az Országos Széchenyi Könyvtár
A határon túli és hazai könyvtáraknak való továbbajándékozás céljából
könyveket ajándékoztunk az ország legelsö könyvtárának, az alanti jegyzék
szerint:
200 American Hungarian relations / Major, M. I .
16 Autonomy and the New World Order / Balogh, S. .
55 Dacians Romans Romanians / Vékony, G. (2000)
125 Decision in Vienna: / Chászár, Edward (1978)
9
Dva národy v jednej domovine / Balassa, Z. (2004).
1
Ethnic continuity in the Carpatho-Danubian Area / Illyés,
80 Made in Hungary: Simon, A. L. (1999)
8
Magyarország a nyugati világ ......./ Gábor Áron MK
1
National minorities in Romania: /Illyés, E. (1982)
77 The new Central Europe / Borsody, S. (1993)
84 The origins of the Rumanians: / DuNay, A. (1996)
91 Refugees in Hungary / Kapronczay, K. (1999)
49 Titoist Atrocities in Vojvodina 1944-1945 / Cseres, T..
34 Toward a New Central Europe: by Wagner, F. S. (1970).
61 Transsylvania - Du Nay, A. - Nay, A. Du - Kosztin, A .
70 Daco-Roman-Rumanian contunuity / ed. by Lõte L. L.
Összesen: ...........961 kötet
A könyveket Juhász András Úr vette át az OSzK Gyarapítási Osztálya
részéröl
.
Ezzel az átadással a budapesti raktárunkat felszámoltuk. Csak néhány darab
könyvet tartottunk meg és a Balassa könyvöl van számottevö tartalékunk.
************
A SZLOVÁK KÖNYV ELOSZTÁSA
A "Két nép egy haza" cimü szlováknyelvü történelmi zsebkönyv elosztását
a Rákóczki Szövetség folyamatosan teljesiti.
Mivel otthon voltam, besegitettem egy kicsit. 20 példányt postáztam
Királyhelmecre, 20 példányt pedig magam vittem fel egy Csata nevü faluba,
amely Párkánytól vagy 25 km-re van északra. Az alkalom a Baross Gábor
nevét viselö magyarnyelvü iskola ötvenedik évfordulója ünneplésével és a
M. Közlekedési Közmüvelödésért Alap. által adományozott emléktábla
Gáspár János úr általi felavatásával adódott. Itt sikerült Csáky és Szigeti
urakkal a szlovák kormány tagjaival néhány szót váltanom. Szigeti
miniszter úrral egy kicsit hosszabban. Egy-egy zsebkönyvet is átadtam.
Nota bene: mindketten nagyszerü beszédeket tartottak.
Ezen az környéken valamikor 1939-ben jártam egy cserkész kerékpáros
kiránduláson. Akkor a bényi és kéméndi lányok érdekes és pompás
népviseletét fényképeztük.
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OTTHONI BESZÁMOLÓ
A könyvkiadási ügyekben kétszer jártam otthon 2005 októbere óta.
Ilyenkor keresek újabb forditásra és kiadásra alkalmas könyveket. Igy
találtam rá újabban a következö munkákra:
1, Hilda von Klausenburg: Magyarellenes atrocitások Romániában és
Erdélyben. 1784-1956. Forditását elkezdtük
2. Kosztin Árpád: A román atrocitások románok ellen. Forditása kész.
Most tápláljuk be a honlapunkra.
3.
Balogh Julia: Magyar-román területi vita és a Szovjetunió.
Forditása most készült el. Rövidesen a honlapunkra kerül.
4. Gulyás László: Benes könyvének kéziratát most kaptam kézhez.
Más kéziratokat is kapok, de azok nem illenek bele a terveinkbe.
Kizárólag olyan könyveket tudunk kiadni, amelyek a kemény, adatolt
igazságot írják ellenfeleinkröl, vagy magunkról. Méghozzá tárgyilagosan,
a nyilt befolyásolás kisérlete nélkül. Az angolszászok szakemberek csak a
tényekre kiváncsiak.
Otthon lévén felhasználom a szabadidömet, s ha alkalom nyílik rá,
elöadásokat tartok a munkánkról és a nemlétezö állami propagandáról.
Különösen örülök az ifjúsághoz
szólni.
Eddig
a Pázmány
egyetemen(5), az ELTEn, Lakitelken a Don Bosco kollégiumban (2), a pécsi
cserkészeknek, a szigetszentmiklósi regös táboron, Kazincbarcikán is a
cserkészeknek beszélhettem a fiatalokhoz. A trianoni határokon kivül
Szabadkán és Rimaszombaton ismertettem a munkánkat és az autonómia
lehetöségét. Elfogadtam minden meghivást az egész országban,
Ezek az alkalmak meggyöztek egy
kis vázlatos magyar
történelemkönyv kiadásának szükségességéröl. 45-óta csak és kizárólag
hazug történelmet tanitottak otthon. Hiába jelentek meg kimagasló munkák
erröl az idöszakról újabban, azok nem jutottak el a tömegekhez. Az
iskolákban is egy denaturált változatot tanitanak, amelyek nem alkalmasak
a magyar nemzet tudat kialakitására. Igaz, nem is akarják....
Igy nemcsak a világot és az utódállamokat kell megcéloznunk, hanem
az óhazát is. Elsö lépésben üzembe állitjuk a magyar honlapunkat, amelyre
minden magyar nyelvü könyvünket feltesszük. Ezt föként az
egyetemistáknak és középiskolásoknak szánjuk.
A második lépés egy kis magyar történelmi füzetecske lesz, amely az
utolsó 100 évet világitja meg, kemény bizonyitákok alapján. Ennek
nyelvezete egyszerü, mindenki által értehetö lesz.
Egyik barátunk most fejezte be
Balogh Sándor professzor:
"Autonomy and the New World Order" cimü könyvének
magyar forditását. Remélem, mihamarább találunk
kiadót,
aki
az autonómiáért harcoló véreink kezébe adja ezt a
"használati utasitást"!

9
LAKITELEK
A Lakitelek Alapítványt és Népfõiskolát Lezsák Sándor és felesége
alapította, tervezte és álmodta meg a kilencvenes évek elején. Levelek
ezreivel mozgósították a Nyugat- Európában és a tengerentúlon élõ
magyarokat, hazai és helyi támogatókat szerveztek a telep épitkezéséhez.
A Lakiteleki Népfõiskola a magyar emigráció központja. Évtizedes
gyüjtõmunkával a világ minden részébõl több ezer könyv, plakát,
kisnyomtatvány, röplap és más írásos anyag, dokumentum, valamint az „
Emigráció a hazáért „ állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat-európai és a
tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók életérõl, munkásságáról. A
külföldi Magyar Cserkészszövetség tablói is itt láthatók, többek között a
hamiltoni és a torontói csapatoké is. A könyvtárban megtalálhatók a
Hunyadi Öcs. Mk. által adományozott angolnyelvü könyvek.
A Lakiteleki Népfõiskola több olyan pedagógiai kezdeményezéssel írta
be magát a neveléstörténetbe, amely méltán keltett országos közfigyelmet.
A Gödöllõi Szent István Egyetemmel kötött szerzõdés keretében a Magyar
Tudományos Akadémia szellemi támogatásával 2000-ben Tisza
Kollégiumot, 2002-ben pedig Tanya Kollégiumot szervezett. 150
egyetemista és oktató térképezte föl és végzett tudományos szempontból is
rendkívül értékes életmódvizsgálatot, és kaptak közben a diákok életreszóló
élményt, a hétköznapi valóságból gyakorlati ismereteket.
A Népfõiskola minden új épületének avatásához egy-egy tanácskozás,
vetélkedõ, Kollégium beindítása kötõdik. Az ökumenikus Szent István
kápolna építését követõen tudatos munkával teremtõdött meg az az
országban egyedülálló szoborpark, amely a XX. századi vértanú és
hitvalló egyházi vezetõket szembesíti a látogatókkal. Készül az
új Nemzeti Panteon is.
Illyés Gyula után Klébelsberg Kúnó, Németh László, Kodály Zoltán,
Szentgyörgyi Albert, Simándy József és Sinkovits Imre mellszobra idézi
meg a század egy-egy példázatos életmüvét.
A négy hektáros terület egy része, amelyet kedves svédországi öcs.
Kátay Zoltán ("te bódogtalan..") bá'ról neveztek el, kiválóan alkalmas
cserkésztáborok rendezésére is. Tisza a közelben folyik s szép úszómedence
is helyben van.
Úgy vélem a nyugati magyarság szellemi központja, archivuma és
emlékeinek gyüjtöhelye ez a barátságos hely, ahol - talán egyedül az
országban - otthon érezheti magát a hazatérö vagy hazalátogató. Ha valaki
otthon akar segiteni egy iskolán és kollégiumon - akár végrendeletileg is nem talál alkalmasabb intézményt, mint a Lakitelek Népföiskolát.
Bövebb tájékozódást kaphatunk a honlapjukon:

www.lakitelek.hu/nepfoiskola/
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TRIANON
A Hatvannégy Vármegye Ifjusági Mozgalom rendezésében a párizsi Trianon
palota elött tüntetett többszáz otthoni és nyugati fiatal, vagy harminc
francia rendör "társaságában". A lelkes fiatalok a francia közvéleményt
akarták tájékoztatni régi politikusaik ellenünk elkövetett büneiröl.
Országszerte folytak a megemlékezések. Budapesten a Hösök terén a
Magyarok Világszövetsége tartott trianon ellenes tüntetést, többezer ember
részvételével.
A nyugati magyarság sem feledkezett meg e gyászos napról. Mi is
szétküldtük a médiának az ismert Trianon szindroma cimü iratot.
***************************
A Bilderbergek
Az elözö számunkban egy ismertetöt közöltünk "A Bilderbergek titka"
cimmel. Ma ismét megakadt a szemem egy cikken, amely Kanadában jelent
meg néhány újságban, a Canadian Press hire alapján.. Egy pár
értelemszerüen forditott mondat a cikkböl:
"A nemzet fövárosának a szomszédságában egy elegáns szállodában,
egy golfpálya mellett tartják a világ egyik legtitokzatosabb és
nagyhatalmú társaságának az évi tanácskozását.
"Bilderbergereknek hivják öket. Köztük találhatók királyi családokból
valók, nemzeti vezetök, politikai hatalmasok, és a világ legnagyobb
vállalkozásainak elnökei: David Rockefeller, Henry Kissinger, Beatrix
holland királynö (Olaj), George Pataki (NY kormányzója), a Coca Cola,
Credit Suisse, a Royal Bank of Canada elnökei, média cárok, görög és
spanyol miniszterek. Összesen talán 130 a taglétszám, de ezek a világ
hatalmasai.
A lap szerint ök vették rá Európát a közös pénzre (Euro), választtatták
meg Bill Clintont (Pataki a következö?), miután az megigérte a NAFTA
támogatását. Ezen a héten valószinüleg megtárgyalják a magas olajárakat és
mit is lehetne tenni a fundamentalista iráni miniszterelnökkel.
Egy 74 éves amerikai ujságíró, James P. Tucker szerint ezek
összeesküvök. Nem régen adott ki egy könyvet: "Bilderberg Diary"
cimmel. Egy másik riporter, Daniel Estulin, minden érkezö gépkocsit
fényképez. Szerinte a Moszad is érdeklödik a társaság után. A biztonsági
intézkedések igen szigorúak. A gépkocsikat már a hoteltöl egy fél
kilóméterre megállitják. Még a rendöröket is igazoltatják, ami igencsak
szokatlan...
Egy aláirás nélküli sajtó tájékoztató szerint, a következö témákat
fogják megtárgyalni: Energia, Irán, a Közel-Kelet, terrorizmus, bevándorlás,
Amerika-Európai viszony és Ázsia. Nem lesz sajtó konferencia!"
Remélem, döntésük után kevesebbet kell majd fizetnünk a benzinért....
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TÁMOGATÓINK

Köszönjük a 2005 október 1-töl, december 31-ig beérkezett adományokat:

KÖSZÖNET

MUNKATÁRSAINKNAK:

Vámosi József-Margit, Juhász András, Várdy Béla, Hábel György, Bakos István,
Kövári György, Csermely Péter, Boros Béla, Szappanos István, Kis Ferenc, Beodray
Ferenc, Bozóki Barnabás, Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Désy-Nagy Lajos, Szöke
János, Csóli Simon, Patrubány Miklós, Kardos Gabriella-Géza, Kaffka Margit,
Glóbits László, Magyaródy Rózsi, a Gráber család, Dr. Forgách Péter, Somogyi
Vince, Lamperth Cili, Molnár Pál, Bessenyey Éva, Nemesszeghnyé Vámos Éva,
Kárpáti Gábor Csaba, Udvardy Ottó, Bezuk Zsolt, Bogsányi Dénes, Csákány Rita,
Lukács Tibor, Ludányi András, Csikós Pordány Mária, Balogh Júlia,Horváth János
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TEVÉKENYSÉGÜNK
Amikor elkezdtük a könyvakciónkat, csak limitált terveink voltak.
Munkaterületünk azonban hamar kiterebélyesedett, maroknyi lelkes támogatónk
jóvoltából. Nyugodtan mondhatjuk, olyan széleskörü fehér propaganda
tevékenységet teljesitettünk, ami egy kormánynak is becsületére vált volna.
Bizonyos fokig sikerült a világ elé tárnunk
a valóságot. Keményen
ellensúlyoztuk a román, cseh, szlovák és szerb fekete propagandát, amellyel
elárasztották a világot, majd' másfél évszázadon keresztül. Ma nincs olyan
politikus, történész, ujságiró, akinek ne lenne módjában megismerni Trianon
bünös örökségét, amely már egyszer lángba boritotta a világot.
Megjelentettünk négy történelmi zsebkönyvet, amelyböl a szerb, román,
szlovák és ruszin érdeklödö megismerheti saját - bizonyitott - történelmét a
számukra kitalált és a világ felé irányitott propaganda mitoszok helyett.
Megirtuk sérelmeinket is, amelyek a fizikai megsemmisitésünkre irányuló
román, szerb, ukrán, szlovák szélsöséges kormányok és népek, szervezetek
kegyetlen következetességgel még ma is folytatnak, ha burkolt módon is.
Megirtuk azt is, hogyan fogadtuk a hazánkba érkezö menekülteket, de azt is a
világ elé tártuk, hogyan bántak a mi menekültjeinkkel, hadifogjainkkal még
azok is, akikkel nem voltunk hadiállapotban.
A feladatunk nem ért véget, még hátra van néhány nagyjelentöségü könyv
kiadása. A régen tervezett "Magyarország szerepe a Szovjetunió végzetében"
cimü könyv még sem készült el. Talán ez év vége felé nyomdába kerül. Az
ellenünk elkövetett atrocitások gyüjteménye is úgy készül, mint a Luca széke, a
csehszlovák ügy miatt. Még nem sikerült részleteket megtudni a magyar férfiak
tömeges kivégzéséröl.
***************
"Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó", a magyar közmondás szerint. A
CD igéretekböl csak a következö Holló postázásával lesz valóság. Ugyanis
állandóan késik az új kiadás, mert mindig meg kell várni a "következö" könyvet.
Reméljük, július végéig ez is megoldódik és nyomatunk 2500 példányt.
PRO PATRIA IN EXTERIS érem megvalósitásán dolgozik Biró
József barátunk. Erröl a következö számban adunk részletes hirt.

**********
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