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KÉT VERESÉG - HÁROM ELLENTÁMADÁS
ElŒzŒ számunkban hírt adtunk az EU-ban történt román támadásról.
Mikoris a román Severin úr és társa kijelentették, hogy annakidején a román
csapatok verték le a magyar Vörös Hadsereget, miáltal ök - egyes egyedül mentették meg Európát a bolsevista veszélytŒl. Ez volt az elsŒ vereség, ami a
Külügyminisztérium részérŒl komoly válasz nélkül maradt.
A második vereséget a szlovákok mérték ránk. amikor a Szent István szobor
révkomáromi avatására igyekvŒ Sólyom László magyar köztársasági elnököt
feltartóztatták a komáromi hid közepén és visszatérésre kényszerítették a szlovák
hatóságok.
A kárt betetézte a libás és offshore pénzes mai magyar(országi) sánta kacsa
miniszterelnök, amikor meghívta a szlovák miniszterelnököt egy kis baráti
beszélgetésre, Szécsénybe.
A szlovák róka kacagva elfogadta a meghívást. Meg is érkezett egy kis
teherautónyi géppisztolyos
legénnyel, miután nem bízott a
magyar
rendŒrségben és moresre tanította a sánta kacsát (még ezt is csupa kisbetıvel).
Néhány pontban megállapodtak. Természetesen
még véletlenül sem
érintették a felvidéki magyarság sérelmeit, Slota tata tisztán fasiszta ízı
magyarellenes kirohanásait. Sólyom Lászlót ért sérelemért valójában mi, azaz
a libás kért bocsánatot.
A külügyminiszter próbálta menteni a még menthetŒt, nem sok sikerrel. Az
EU biztos eljött ugyan, de óvatosan, semmitmondóan nyilatkozott az ügyben.
Általában az EU vezetŒsége mosta kollektiv kezeit, mondván, ebben nekik
nincs beleszólásuk, a felek tárgyaljanak, stb. Szóval, "nesze semmi, fogd meg
jól" alapon intézŒdött el a vihar.
Általában, már hozzá vagyunk szokva a diplomáciai vereségekhez is. A két
AlapszerzŒdés (szlovák és román) hatalmas vereséget jelentett. A Duna
elterelése (amihez magyar tulajdonú beton blokkokat használtak szlovák
testvéreink, is reménytelennek látszik. A második hágai tárgyallás még csak a
jövŒ zenéje. A múlt tapasztalatai alkapján azt is el fogjuk veszteni.
Az erdélyi és felvidéki magyarok autonómia törekvései reménytelenek, amig
a következŒ kormány végre fel nem áll a hátsó két lábára. Ha arra netán
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engedélyt kapnak a "tartóiktól".
Addig is, nekünk külföldi magyaroknak kell az ellentámadást
végrehajtanunk. Az elsŒ csatározásokat már megindítottuk.
1. A régebbi cikket (átírván valamelyest), "Fico, Slota és Meciar uraknak"
címmel, szlovákra fordították felvidéki barátaink.
Ezt a levelet Bósza János felvidéki barátunk kb. 150 pozsonyi
képviselŒnek küldte ki, mi pedig a barátaink által begyüjtött kb tisztán 75
kormányzati, média, Matica és ifjúsági cimre küldtük ki. Egy hét után egyetlen
választ sem kaptunk.
Ugyancsak küldözgetjük e levél angol változatát a pozsonyi követségekre
és a külföldi szlovák követségekre is. Majd az EU parlament tagjainak és a
vezetŒknek is elküldjük, háttéranyag kiséretében.
2. Felkérésre ugyan elvállaltam a Severin féle támadás megválaszolását
is, de sokat gondolkozván, védekezés helyett inkább a támadást választottuk.
Folyamatban van egy amerikai szerzŒ könyvének ujranyomtatása, amelyet
szintén az EU cimekre küldünk ki, vagy a magyar küldöttekre bíznánk
elosztását - ha vállalják.
Ezzel sokkal nagyobbat ütünk a románokon, mint egy magyarázkodó,
védekezŒ levél. Ráadásul amerikai szerzŒ írta, akinek integritásához nem fér
kétség.
3. A "Hungary and the Hungarians" könyv kiadása állandóan csúszik.
Egyrészt a tanítási idŒ kezdetével a professzoraink a tantervekkel, diákokkal
vannak elfoglalva, így kevés idejük marad a kutatásra és írásra. Reméljük, a
hiányzó cikkeket, fejezeteket rövidesen megkapjuk.
Ezzel az ellentámadásunk hatalmas lökést kap. mert minden EU
tisztségviselŒnek, és képviselŒnek fog jutni belŒle. Természetesen az egyetemi
könyvtárak, idegen kormányok, Budapesten és Washingtonban található idegen
követségek is bŒvel kapnak belŒle.
Gondolkozunk azon is, hogy önköltségi áron magunk és a nagyobb
könyvforgalmazó vállalatokon keresztül is árulni fogjuk ezt és a rendszeresen
túlnyomott (overrun) példányokat is a régebbi könyveink közül.
A CSEH ELNÖK BÁTOR:
A cseh államfŒ azért támaszt feltételeket a Liszaboni SzerzŒdés aláírásával
szemben, hogy a Benesi-dekrétumok kárvallotjait ne lehessen kárpótolni.
Václav Klaus az azonnali aláírásért cserébe tartós felmentést követel az Európai
Uniótól Csehországnak a Lisszaboni SzerzŒdés részét alkotó általános emberi jogok
listájának alkalmazása alól. A szerzŒdés elfogadása ugyanis végsŒ soron azt is
eredményezheti, hogy Csehországnak kárpótolnia kell a Benesi-dekrétumok
kárvallottjait.
"Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a máltai és spanyol bírók, akik nem
ismerik
országunk
történelmét,
a
németek
követeléseinek
jogosságáról
határozzanak" - idéz a Czeczpospolita egy cseh véleményt az elnöki irodából.
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KIRÁLYI SÉTA
Székesfehérvár nagy fába vágta fejszéjét. Az EU által is nagy pénzzel
támogatott "Királyi séta" nevü project már lassan a megvalósítás felé ballag, de
a terveket állandóan alakítgatják.
Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy Szent István sírja fölé a régi
templom egy keskeny szelvényét állítanák fel - gondolom szélfogónak vagy
galambducnak... Aztán az egész romkertet befednék egy hatalmas vasbeton
lappal. Valószínıleg azért, hogy ne lehessen teljes egészében rálátni a
feltárásra. Viszont lesz egy hatalmas makett, az egész középkori városról, de azt
úgy kell elhelyezni, hogy egyetlen rózsatövet nem lehet elmozdítani a
Rózsakertben. Egy nagy gyermek játszótér is lesz, de a királysírokról egy szót
sem lehet hallani.
Amint tudjuk, a kibontott sirokból kiszedett királyaink csontjait
egyszerıen összekeverték, jobban mint Monte Carlóban a kártyát, félig vizzel
elöntött veremben rohasztották és azóta is ládákban várják a feltámadást. Nota
bene, a két háború között sem bántak tisztességgel a csontokkal.
Az elkeserítŒ híreket olvasván, levelet küldtem a város vezetŒségének:
"Ha már végleg nem lehet azonosítani a királyi csontokat, talán lehetne
egy nagy, közös királysírt építeni. Minden valaha oda temetett király nevét
felvésetni és külön koszorú elhelyezési lehetŒséget biztosítani mindegyiküknek..
A világon nincs még egy történelmi állam, amely ilyen szörnyı,
ronda, kegyeletsértŒ módon bánna királyai maradványaival!
***

Nobel díj:
A bánáti kis faluból, a ma Romániához tartozó Nitzkydorf (Nickyfalva)
származó Herta Müller német regényíró- és költŒ nŒ kapta az idei irodalmi
Nobel-díjat. Indoklás szerint a svéd Nobel-bizottság az 56 éves Müllernek azt a
koncentrált költŒiségét és szinte prózáját díjazta, amellyel a nincstelenek világát
ábrázolta. Herta Müller a Ceausescu-diktatúra alatti Románia rideg
életkörülményeinek ábrázolásáról ismert.Herta Müller, aki az idei irodalmi
Nobel-díjas, bánáti német családban született. Apja a második világháborúban a
német SS-ben szolgált. Anyját a háború után a román kommunista rendszer
szovjet munkatáborba deportálta.
ElsŒ mıveit úgy csempészték ki Romániából. Két évvel a berlini fal
leomlása elŒtt, 1987-ben férjével együtt Nyugat-Németországba menekült. Ez
valószínüleg úgy értendŒ, hogy Ceausescu Œket is eladta jó pénzért az akkori
nyugatnémet kormánynak. Fogadni lehet arra, hogy a román testvérek
rövidesen világgá kürtölik a hírt, hogy a hölgy Ceauescunak köszönheti
világhírét a Nobel díjjal együtt, mert ha nem adják el Œt a németeknek, soha
sem kapott volna még egy tızoltó érmet sem.
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Lángi
Lászlóné sz. Sárik Mária (Lángi A. Mária) a közjóért folytatott küzdelmes
életének 88 esztendejében megtért Œseihez.
Lángi Mária írta a a TRIANON cim könyvet, amelyben közel hetven nyugati
politikus, történész, ujságíró, a
Trianoni békeparancs igazságtalanságáról szoló
nyilatkozatait gyüjtötte csokorba. A nyáron már hiába kerestem, hogy átadhassam
Máriának a PRO PATRIA IN EXTERIS érmet, telefonja már nem válaszolt.
***
Stumf-Benedek
Andrásnak még sikerült átadni PRO PATRIA IN EXTERIS nevı
emlékérmünket és az ezzel járó oklevet, június 15-én. A sokadalom miatt, csak
néhány szót tudtam váltani vele, de sem magatartásában, sem hangjában nem volt
semmi, ami betegségre utalt volna. Csak az tünt fel és említettem is, hogy nem szólt
hozzá az egyik ruszinokkal kapcsolatos, rödid elõadáshoz. Csak egy mosoly volt a
válasz.
Ruszini,
gens
fidelissima, ruszin történelem könyvünket írta felkérésünkre,
majd segített kinyomatni és ingyenesen terjeszteni háromezer példányban
Kárpátalján.
Nota bene: amikor megkérdeztem, milyen nyelven adjuk ki, oroszul, vagy ukránul,
meglepetésemre a ruszint ajánlotta. Igaza volt, mert igen nagy feltınést keltett ez a
könyvecske, mert azt a nyelvet cseh, szovjet és ukrán elnyomás miatt, nyomtatásban
már kevesen használják. Így segitettük a ruszin testvéreinket nemzeti önérzetükben
erõsödni.
Kárpátalja hÛséges szülötte, aki 2009. szeptember 8-án, életének 63. évében,
hosszantartó betegség után elhunyt el. Szeptember 25-én temették a Rákoskeresztúri
TemetŒben
***
Dr. Simon András professzor emeritus, régi barátunk és szerzŒnk, 2009 aug.27én hagyott itt bennünket. Munkásságát az amerikai egyetemi történelem könyvek
magyar vonatkozású adatainak felmérésével kezdte, vagy húsz évvel ezelŒtt. Majd
Wágner Ferenc: Hungarian Contributions to World Civilization, cimı könyvét véve
alapul, megirta erŒsen kibŒvítve és napra felhozván a MADE IN HUNGARY
cimı könyvét. Mindkét mıve olvasható, letölthetŒ a honlapunkról.
Nyugalombavonulása után megalapította a Simon Publications vállalatot.
Rengeteg régebbi könyvet adott ki újra. Köztük sok olyan munkát, amelyek az
ügyünket szolgálták: Andrássy Gyula, Apponyi
Albert, Harry Hill Bandholtz,
Stephen Bonsal, Henry Pozzy, Matatias Carp, Oscar Haletzki, Horthy Miklós,
Jósika Herczeg Imre, John Maynard Keynes, Kocsis Károly, Richard Lettis, C.A
Macartney, John Flournoy Montgomery, Harold G. Nicholson.
A fenti müvek mindegyikét tanítani kellene a magyar egyetemeken, de fŒként a
külügyminisztérium tagjainak is. Sok közülük a honlapunkon is olvasható.
Kevés magyar ember akad, aki eredményesebben szolgálta volna hazánkat, mint
Simon András professzor. Hamvait a Mexikói Öböl hullámaiba szórták

BÉKE PORAIKRA!
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Elárulták Kelet-Európát (szokás szerint)
Thatcher az angol-francia hegemónia érdekében
megakadályozta volna a szovjet kivonulást
Nem a kelet-európai államok - közöttük Magyarország - felszabadítása, hanem a
második világháború utáni világrend és az angol-francia nagyhatalmi pozíció
megóvása vezette 1989-ben a brit miniszterelnököt és a francia államfŒt. ElŒbbi
egyenesen a Varsói SzerzŒdés életben tartását próbálta elérni Mihail Gorbacsov
szovjet fŒtitkárnál - derül ki azokból a titkos dokumentumokból amelyeket éppen a
második világháború kitörésének hetvenedik évfordulóján (nem mellékesen a
közelgŒ választásokon várható konzervatív elŒretörés árnyékában) hozott
nyilvánosságra a brit média. A londoni The Times-ban ismertetett, a KremlbŒl
származó feljegyzések szerint Margaret Thatcher brit miniszterelnök két hónappal a
berlini fal lerombolása elŒtt közölte Gorbacsovval: sem Nagy-Britannia, sem
Nyugat-Európa nem akarja a két Németország egyesítését, és Gorbacsovnak mindent
meg kell tennie ennek megakadályozására. Thatcher érvei sajátosak voltak: a német
egység felborítaná Európa stabilitását, szétszabdalná a Varsói SzerzŒdés szervezetét ez pedig senkinek nem áll érdekében. Margaret Thatcher kijelentette, hogy senki nem
venné a szívére a szovjet biztonsági érdekek sérelmét. "Nem akarunk egyesült
Németországot, ez felborítaná a háború utáni határokat" - mondta Thatcher.
Ehhez még azt kell hozzáfızni, hogy a Fal leomlása után Kissinger még mindig
kétségbeesetten küzdött a határnyitás és a Fal lebontása ellen Boonban

***
JÓ HÍR IS AKAD
Máshol már több alkalommal írtunk a magyar eladósodás megszüntetése
érdekében, saját kézbe kell venni az enegiaellátás biztosítását. Például a Makó
környéki gázmezŒk tulajdonjogát újra kell tárgyalni és legalább fele-fele
arányban részt követelni a termelésben. A többi, most feltárás alatt álló
gázmezŒket teljesen magyar kézbe kell venni.
ErŒteljesen elkezdeni a szél és napenergia felhasználását.. Ha ez megvalósul,
emelni lehetne az életszínvonalunkat és azzal egyídŒben elkezdeni az
ÁTÜTEMEZETT adósság törlesztést. Ime egy kis ízelíttŒ a lehetŒségebŒl:
A cserép-elem
Tóth Miklós Tamás, vagyonvédelmi rendszereket forgalmazó vállalkozóból
lett feltaláló. Cége: IdeaS Solar Ltd., Harsányban (Borsod-megye) mıködik. A
tetŒ cserépbe helyezett szolárcellák egymással mind a négy irányban,
mechanikusan és villamosan összeköthetŒk, hiba esetén kicserélhetŒk.
1 nméteren 200-240 watt keletkezik, szemben a régi 180-190 w-al. A cserép
anyaga kompozit, ezért a tetŒt nem kell megerŒsíteni, nem kell külön
tartóállványzat, áramvezetŒ gyıjtŒ sín és kábel. A cserepek bármilyen színben és
formában készülhetnek. Ezzel a családi házak téli fıtését meg lehet oldani a
pincében vagy a padlóban elhelyezett kö vagy beton hŒtárolóval is.
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Civitas fortissima, Balassagyarmat,
1919. január vége.
1918. nov.3. A Monarchia fegyverszünetet köt. Az októberben gyŒztes
"Œszirózsás forradalom" kormánya, Károlyi Mihály ("Nekünk egy elvünk van:
Wilson, Wilson és harmadszor is Wilson.") és Linder Béla ("nem akarok több
katonát látni!") a közrend és az ország-védelem megszervezése helyett a békét
papolják és mintegy 600 ezer hazatér, hadra-fogható katona leszerelésén
serénykednek. Besegít ebbe a négyéves, öldöklŒ csatákban elfásult katonák érthetŒ
békevágya, a gazdaságilag kivérzett hátország háborúellenes hangulata, de
legfŒképpen a közhangulatot, tájékoztatást kézben tartó sajtó a háború elején uszító,
a háború végén zıllesztŒ, dezorganizáló hatása. Tisza Istvánt kétes elemek
meggyilkolták, ráadásul az országban aratott a megállíthatatlan spanyolnátha.
"Magyarország teste/Darabokra esve" - írta Reményik Sándor (Bujdosó vitézek),
majd "Hisz dal csupán dalom,/De körül a határt/ Szárazra szítta ki a fájdalom."
S a határokon már gyülekeztek az Antant kinyújtott kezei, akiket késŒbb
Clemenceau a "gyŒzelmünk sakáljainak" nevezett. November 7-én az összességében
mintegy 40-50 ezer fŒs, többnyire képzetlen, gyengén felszerelt szerb sereg
bevonult a Szerémségbe. November 8-án a mintegy 8-10 ezer fŒbŒl álló cseh légiós
sereg elfoglalta a Felvidék határmenti vidékeit, s nem maradtak tétlenül a mintegy
15-20 ezer fŒbŒl álló román seregek sem. A cseh vezetés a kijelölt demarkációs vonal
(a "hajózható" Ipollyal) elérése után tovább terjeszkedett, a cél a Vác-GyöngyösMiskolc vonaltól északra fekvŒ térség megszerzése volt. Balassagyarmatra 1919.
jan. 15-én érkeztek, megszállták, illetve ellenŒrizték a város jelentŒsebb épületeit:
vármegyeház, laktanya, vasút. A nemzetközi jogot többszörösen meggyalázó cseh
lépések (demarkációs vonal átlépés, pökhendi, lekezelŒ fellépés, felesketési
szándék, stb.) ellen a lakosság védekezett. Jan. 27-én a közalkalmazottak 800 fŒs
közgyılése megtagadta az esküt, s a város a vasutasok vezetésével szervezkedett.
Rózsa András kalauz és Petrovics József mozdonyvezetŒ felvette a kapcsolatot a
közeli Magyarnándorban állomásozó századok parancsnokaival: Vizy Zsigmonddal
és Bajácz Rudolffal. Ãk - Rákóczi István kormánybiztos reális helyzetfelmérése és
tiltása ellenére vállalták a felkelésben részvételt. A vasutasok, iparosok és más
résztvevŒk az összegyıjtött - a leszerelt katonák sokszor eldobált - fegyvereivel
ellenálló csoportokat képeztek.1919. jan. 29-én került sor a támadásra. A polgárok a
csehek ellenŒrzŒ pontjait, a katonák a laktanyában állomásozó cseh légiósokat
támadták. ElŒbbiek teljes sikerrel, a fŒ erŒket elszállásoló, jól védhetŒ laktanyát
kevesebb szerencsével. Elfoglalták ugyan az épület egyes részeit, de félreértések és a
vérveszteségek miatt vissza kellett vonulniok. A város folytatta a harcot: tız alatt
tartották a laktanyát, az idŒnként kitörŒ cseh katonákat igyekeztek elfogni,
megakadályozni, hogy a Losoncon tartózkodó 1000 és az Ipolyságot elfoglaló 700
fŒs ellenségbŒl a laktanyában lévŒk erŒsítést ne kaphassanak. A többek közt Rózsa
András és Petrovics József halálával végzŒdött hŒsies küzdelmet siker koronázta. Az
erŒsen meggyengült csehek megadták magukat, formailag ezt az idŒközben felsŒbb
utasításra oda érkezŒ iglói felmentŒ katonaság bonyolította le. Balassagyarmat és a
jelenlegi Nógrád megye - Sopron környékével együtt a hıség, a bátor vállalkozás és
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áldozatvállalás révén magyar maradt. DicsŒség és hála az életüket áldozóknak, a
harcot vállaló túlélŒknek! És tettekben kifejezett, hasonló elkötelezettséget a mai
Balassagyarmat és a mai Magyarország polgárainak. S a mai közönyösöknek feltett
kérdés: "Szeretnénk most a lelketekbe látni, hogy fáj-e nektek Erdély és a végek,/S
ha fületekbe jut sikoltásunk,/Nem mondjátok-e: Eh, mit, él az élet/Tovább, s lesz
mindig dal és szerelem.(Reményik Zs.: Némely pesti poétának) Mi lenne, ha mi, mai
magyarok, szellemi és területi hátrálás helyett tettekben, összehangolt cselekvésben
hasonlóan össze tudnánk fogni?!
Dr. Leczki Lajos
***

SZOMORÚ HÍR

Utcára kerültek a Pázmáneumból a magyar intézmények
A bécsi magyar emigráció egyesületeinek zöme évtizedekkel ezelŒtt lelt otthonra a
Pázmáneum épületében. A Katolikus Egyház védŒ szárnyai alatt tevékenykedve
öregbítették annak hírnevét, a rendszerváltás környékén több száz elŒadó, ellenzéki,
gondolkodó fordult itt meg a Kárpát-medencébŒl. 2008 év végén azonban az
intézmény rektora utcára tette az egyesületeket. Csordás Örs nem kívánja megérteni
az elmúlt ötven év emigrációját, s azt a szerepet, amelyet éppen a Katolikus Egyház
töltött be. Paskai László volt irodavezetŒje nem kíván a Mindszenty - hagyomány
örököse lenni. Legalábbis Bécsben ezt így látják. A Magyar Örökség díjas EurópaClub is húsz év után kényszerült az épület elhagyására. Smuk András titkárral bécsi
otthonában beszélgettünk.
- Arról a papneveldérŒl van szó, amelyet Pázmány Péter esztergomi prímás érsek
alapított, illetve írta alá az alapító okmányát Pozsonyban 1623-ban - mondja Smuk
András. A Pázmáneum Bécsben létesült, azzal a szándékkal, hogy mıvelt papokat
neveljen a magyar egyház részére. Az intézmény jelenlegi épületét 1901-ben a
Bolzmanngassén építették, Azóta itt mıködik az amerikai követség mellett. A
követség ennek a háznak több emeletét és a kerti részét bérli, s ez a ház anyagi
problémáin segít kissé.
- Kié ma az épület tulajdonjoga?
- A mindenkori esztergomi érseké. Egy alapítvány mıködteti, ennek élén a
mindenkori esztergomi érsek áll. Jelenleg ErdŒ Péter.
- Mindszenty is élt itt 1971-tŒl 1975-ig. emléktábla is Œrzi a nevét.
- Mindszenty volt az, aki megértette, hogy a Katolikus Egyháznak az
emigrációban nem csupán lelkipásztori feladatai vannak, hanem nemzetmentŒ,
nyelvi és közösségi is. Az emigrációban másutt is, nem csak Ausztriában, az egyházi
intézmények szorosan együttdolgoztak a világi egyesületekkel. FŒleg a cserkészet
volt ilyen egyesület. A Pázmáneumban a cserkészeken kívül a Pax Romana, a Liszt
Ferenc Énekkar is helyet kapott, itt lelt otthonra az Erdélyi Magyarok Egyesülete is.
ÉrthetŒ lenne, ha ez biztonsági okokból, az USA követség kérésére történt.
(Néhány héttel a kilakoltatás elŒtt, itt tartottam egy elŒadást Szemerédi Tibor
(Puma) rendezésében. Másnap a szent misére menvén, nagy örömmel láttam a fŒleg
erdélyiekbŒl álló hívŒket. A fiatalok népviseletben vagy cserkész egyenruhában
ministráltak, tartották a zászlókat. A mise után agape, azaz szeretet ebéd. volt
Gyönyörıség volt látni e szép közösségi életet. Hol folytatják? M. Sz)
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TALÁLKOZÁS TÖRTÉNELMÜNKKEL
Kardos Tamás, a hamiltoni volt 28 sz. cs.cs. segédtisztje, munkájával
kapcsolatos kitüntetésben részesült az angliai York városban. A Lord Mayorral
folytatott beszélgetés közben Tamás említette, hogy magyar származású. A Rt.
Hon. Cllr John Galvin meghívta Tamást és néhány más kitüntetettet a Mansion
House nevı hivatalos rezidenciájába.
Tamás meglepetésére, a Lord Mayor elŒvette azt a kardot, amelyet már
többszáz éve a polgármester beiktatásánál a menet élén hordoznak. Kiderült,
hogy e nemes veretı fegyvert Zsigmond Magyar király adományozta 1416-ban
V. Henrik angol királynak, ami végül is Yorkba került. Tamásnak egyedülálló
élményt jelentett, amikor a kardot kihúzhatta remekbekészült hüvelyébŒl. Az
errŒl készült fénykép Tamás féltve Œrzött kincse, családi ereklye lesz.

KENESSEY CSABA
Amint tudjuk, Hazánk vezetŒi soha nem költöttek komoly pénzeket a
nemzetközi - idegennyelvı - fehér propagandára. Rendszerint fogalmuk sem volt
az ellenünk folyó hatalmas arányú külföldi - fekete - propagandáról. Igaz, nem
is értettek hozzá! Ma sem...
Nem kell számítógép ahhoz, hogy a külföldre kényszerült magyarok közül
megszámoljuk azokat, akik a médiában, idegen nyelven, rendszeresen
terjesztettek felvilágosító tevékenységet. Még kevesebb azok száma, akik
úgyszólván minden
nap
küzdöttek
a külföldi sajtóban megjelent
magyarellenes cikkek szerzŒivel, szerkesztŒivel.
Az utóbbiak közé tartozik a Svájcban élŒ Kenessey Csaba. Nincs olyan
hét, amikor Csaba neki ne rontana ékes német nyelven a svájci és német
lapokban megjelenŒ támadások íróinak, kiadóinak.
A Tages Anzteiger, Neue Zürcher Zeitung, SF Schweizer Fernsehen,
Süddeutche Zeitung stb, budapesti tudósítói abból a rétegbŒl kerülnek ki,
akiknek egyetlen céljuk van az életben: minél többet ártani hazánknak. Ezek a
magyargyülölŒk fáradhatatlanul ontják az ocsmány rágalmakat, amelyeket
legtöbb nyugati lap, TV, rádió boldogan és kritika nélkül vesz át..
Ezek ellen folytat kemény harcot Csaba. Ugyan nagyon jól tudja, hogy
kevés sikerre számíthat, mert a
világ urainak
a nemzetünk teljes
megsemmisítése a - soha el nem érhetŒ - céljuk.
Köszönjük és gratulálunk Kenessey Csaba!
***

TURUL EMLÉKMÙ
JogerŒs ítélet szerint el kellene távolítani a XII. kerületi turulos
emlékmıvet, azért, mert egy hölgynek nem tetszik. Hát láttam már több olyan
turult, amelyik sokkal tetszetŒsebb az említettnél, de ízlések és pofonok
különböznek, tehát ez nem lehet ok annak eltávolítására. A mondvacsinált ok
szerint az építési engedély hiánya miatt. Miért nem lehetett utólag engedélyt
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kérni rá? A szabadságtéri szovjet emlékmı felállítására is elfelejtettek engedély
kérni a tettesek!
De! Nem védekezni kellene, hanem támadni. Feljelentést kellene benyújtani
néhány közterületen álló emlékmı ellen és követelni azok eltávolítását.
Mindjárt kezdhetnénk a Károlyi szoborral. Ugyanis Œkelmét jogerŒsen elítélték
hazaárulás miatt. MindentŒl eltekintve, Œ adta át a börtönben ülŒ Kun Bélának a
hatalmat, ezzel alkalmat adott a románoknak, hogy Európa megmentŒjeként
tetszelegjenek a mai napig. Hiszen a "vörös hadsereg megsemmisítésével
megmentették a jó öreg Európát a bolsevista veszélytŒl.". (Nemrégiben egy
komoly szimpóziumot tartottak errŒl a témáról Brüsszelben, amire a
magyar(országi) kormány még nem válaszolt s a jelek szerint nem is tud, vagy
nem is akar.) Igaz, hogy a román testvéreink közben elloptak mindent, ami nem
volt lecsavarozva, illetve még azokat is. ErrŒl szerényen és illedelmesen
hallgatnak. De errŒl legtöbb "országlakosunk" nem is tud, mert elfelejtették
elolvasni Bandholtz US tábornok: Magyarország román megszállásáról írott
könyvét .
A Gellért hegyi "Szabadság" szobor (köznyelven "Davaj Mári" néven
emlegetik) azoknak állít emléket, akik nagy véráldozattal kiverték ugyan a
nácikat, de helyükre ültek és öt évtizedig sanyargatták népünket. Tehát nagyon
kevés embernek hoztak szabadságot, de még azoknak sem félelemmenteset...
Különben is, Szabó DezsŒ akart oda temetkezni.
Azonkívül volna még több vitatható érdemı személyrŒl elnevezett
közterület. Például az Endresz GyörgyrŒl (óceánrepülŒ) elnevezett teret a Magyar
Jakobínusok névre keresztelték át. Az ügy pikantériája, hogy Endresz
világháborús repülŒ volt, aki beállt a vörös légierŒbe is és harcolt a román és
cseh fronton. Ha nem mártotta volna be magát a "Justice for Hungary" géppel a
revizionista óceánrepülésbe, vörös nemzeti hŒst csináltak volna belŒle!
Zsigmond utcának egy részével pedig Frankel Leó emlékének áldoztak.
Talán egy, még ma is balra szavazó lakótelepen örülnének is ezen halhatatlan
névnek. FelŒlem akár a Moszkva nevet is elvihetnék a Széll Kálmán térrŒl!
A Nagykovácsi felé vezetŒ úton, Adyligetet elhagyván, jobboldalon találjuk
a volt határŒr iskolát. Ma is valami rendészeti iskola - gondolom rendŒröket
gyártanak ott.. Ez rendjén is van.
Ami nincs rendjén, az az egyenruhás, életnagyságúnál nagyobb szobor,
amely a kaputól balra, kis füves tér közepén álldogál. Mert Œkelmét bizony az
ÁVÓs határŒrök gyöngyszemérŒl mintázták, lapos tányérsapkával, orosz
csizmával és a kellemetlen emlékeket keltŒ dobtáras "davaj-gitárral". Ez még
senkinek sem szúrt szemet? Ezt a félelmet keltŒ remekmıvet bizonyára már
régen ki kellett volna küldeni - erŒltetett gyalogmenetben - a szoborparkba.
Angol honlapunk:

www.hungarianhistory.com
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PRO PATRIA ÉRMEK
Az érmek kiosztása halad. Budapesten az alábbi támogatóink,
barátaink, szerzŒink kapták meg emlékérmünket, egy emlékezetes
ünnepségen - találkozón. A helyszin a Magyar MüvelŒdés Háza
Szemtháromság téri épületének Deák terme volt mindkét esetben.
Budapest, 2008, áprilisában: Corvinus Szeren
Hites Sándor,
Hites György,
Dr. Palinay Gyula (Postumus), testvére Palinay László vette át
Toronto, 2009 február 19.-én: a cserkész ünnepségen:
Dr. Jeney László, Csermely Péter
Buffalo/Williamsville, 2009 április 15.-én:
Dr. Forgách Péter, Baránski Tibor
Hamilton, 2009 április 19-én
Vámosi József - Margit,
Désy Nagy Lajos, Kardos Gézáék, Lantos Tibor.
Kis Antalék (Lamperthék vették át továbbításra.)
Budapest, 2009 június 15.-én a Corvinus Szeren:
Bakos István, Balassa Zoltán, Bányai Ferenc,
Dr, Benedek András, (Búcsúztatója a "Hazamentek oldalon")
Bereczky Zoltán, Dr. Botlik József, Dr. Fejérdy András
Dr. Gulyás László Dr. Hévizi Józsa
Dr. v.Kosztin Árpád (Dr. Magyar Sándoréknál)
Dr. Leczki Lajos Dr. Lipcsey Ildikó Dr. Samu Mihály
Dr. Szilágyi Károly Dr. Kapronczay Károly (Bányai F.juttatta el)
Dr. Pozsony Ferencn (Dr.Bolváry Gyula vitte át)
Lángi Mária meghalt, búcsúztatója a "Hazamentek" rovatban.
Cleveland, 2009, szeptember 6.-án:
Beodray Ferenc, Bíró Zoltán, Glóbits László, Gráber Család,
Horváth Mihály, Kis Ferenc, Szappanos István,
Íróinknak, munkatársainknak, és azon barátainknak, akik legalább
az utolsó 5 évben támogatták könyv akciónkat, postán küldjük ki
az érmeket és az emléklapot még november vége elŒtt.
A Hamilton környékieknek rövidesen átadjuk az érmet, amint egy
megfelelŒ helyet találunk az ünnepségre
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2009, január 1-tŒl október 15-ig beérkezett adományok

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

KÖSZÖNET

MUNKATÁRSAINKNAK:

Butty Ferenc, Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Kis Ferenc,
Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Ayklerné-Papp Zsuzsi, Désy-Nagy Lajos, Kardos
Gabriella-Géza, Dr. Leczki Lajos, Glóbits László, Magyaródy Rózsi, a Gráber család,
Dr. Forgách Péter, Dr.Lipcsey Ildikó, Dr.Zétényi Zsolt, Somogyi Vince, Lamperth
Cili, Dr.Lukács János, Szelepcsényi ErnŒ, Megyesi Zsuzsi-Csaba, Jámbor László,
Dr. Seres Zsuzsanna, Hegedıs Istvám, Dr. Kontúr László, Dr. Várdy Béla-Dr. Huszár
Ágnes, Lezsák Sándor, Dr.Samu Mihály
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Solidaritás/Együttérzés Tüze/Lángja
Az idén is igen sok helyen gyúladt meg a Magyar Szolidaritás/Együttérzés tüze
vagy gyertya lángocskája. Csapataink az egész világon rendeztek kisebbnagyobb ünnepségeket erre az alkalomra. Természetesen az elszakított területeken
érzik át e jelképes együttlétnek a szükségességét és erejét.
A Kárpát medencében talán Dunaszerdahely szervezte meg legjobban a
nyilvánosságot. Ünnepségük az egész Felvidéken látható volt s a mellékelt
honlap cimen a Sártekénk tulsó felén is látható. Amikor tudomásonra jutott,
milyen nagyarányú megemlékezést terveznek, megkérdeztem (Karaffa) Attilát,
nem fél e egy esetleges meghurcolástól, ezt válaszolta:
"Ilyenért öröm a meghurcoltatás is Attila"
Ezeknek a nagyszer magyaroknak nem adta meg a kettŒs állampolgárságot a
magyar(országi) kormány!
***
Ópályi Teleház is bejelentette részvételét
***
Haynalné Kesserı Zsuzsánna ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
FŒszerkesztöje már több éve lelkesen támogatja mozgalmunkat
***
Mécseseket gyújtunk! Baráti köszöntéssel: Csóti György (volt Zágrábi magyar
nagykövet)
***
Palos Passio. (Budapest) Csatlakozunk. Bakk Istvan
***
A BudaŒrsi Polgári Kerekasztal és a "Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért"
közhasznú, civil szervezet (Budapest, XI. kerület) csatlakozik a Szolidaritás
Lángja kezdeményezéshez. Ehn József
***
Csatlakozom a Magyar Szolidaritás Tüzéhez., Gazdag Ferenc,
<http://mnrp.atw.hu/>MNRP-elnök
***
A szokásos kerti fáklyákkal pontosan kezdtük a Magyarok Tûzéhez a
csatlakozást. A hirtelen vihar ezt elmosta, de utána a ház ablakaiban éjfélig égtek
a gyertyák. Torontoi 20. csapat nevében, Árpád
***
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Szepsi 12. számú Bercsényi Miklós
cserkészcsapata csatlakozik a felhiváshoz és 20-án este 21,00 kor fellobbantja a
Magyar Szolidaliás lángát Szepsiben / Kelet Szlovákia/. Nálunk nagyobb
szükség van rá mint bármikor.
***
Melbourneben a felnŒttcserkészcsapat péntek este (Aug21) tarotta a szolidaritás
tébortızét. Mivel ez már a harmadik alkalom , követtük az elŒzŒ évek
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programját. A Himnusz elénekésével kezdtük, majd fellángolt a tız. Röviden
ismertettem az új tradició hátterét, értelmét és fontosságát. Aztán felkértem
többeket, akik az elszakított területekrŒl származnak, hogy számoljanak be saját
vagy rokonaik életérŒl és jellenlegi körülményeikrŒl. Mukus Jóska ismét
elszavalta Végvári "Nagy Magyar télben picike tüzek" címı versét, majd
énekeltünk egy rövid ideig. Ez nem nagyon ment, inkább tovább folyt a
beszélgetés a magyar sorsról. Végül körbeálltunk és egymás kezét megfogva "A
szellŒ zúg távol" énekkel zártunk. A nagy tızbŒl mindenki meggyújtotta saját
kis mécsesét és ezzel vonultunk be a házba. Jó munkát! (Kovássy) Marianne
***
Köszönjük, hogy hozzánk is eljuttatta a kezdeményezés hírét. Mint a csatolt
plakátból kiderül, a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport A
Magyar Összefogás Tüze címmel csatlakozik a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség hagyományújításához. A pásztói tızgyújtáson szervezetünk
tagjaként városunk polgármestere, Sisák Imre is jelen lesz. Bottyán Zoltán, a
Csoport vezetŒje
***
Idén is bekapcsolódtak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség csapatai a Magyar
Szolidaritás Tüze rendezvénybe, pl. Nagymegyeren, Léván, Rimaszombatban,
Szepsiben, Dunaszerdahelyen is augusztus 20-án. A szepsi 12. sz. Bercsényi
Miklós cserkészcsapat tagjai beszámolóját a
<http://www.szepsicserkesz.sk/>http://www.szepsicserkesz.sk/ oldalon találod.
Kismedve (Csemi Szilárd)
***
Örömmel jelentem, hogy nagyon jól sikerült a Magyar Szoldaritás Tüze
rendezvényünk. Alább a beszámoló:
<http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=16548
&Itemid=1>
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=16548&
Itemid=1 Jövore is szeretnénk csatlakozni a kezdeményezéshez.
Cserkésztestvéri üdvözlettel: Attila
***
Kedves Lendvai Imre bácsi,
A MAGYAR SZOLIDARITÁS/EGYÜTTÉRZÉS TÜZE-hez én is szivesen
csatlakoznék, innen Edmonton, Kanadából. Ahogy ezt leirni tetszett, én is meg
fogok gyujtani egy gyertyát akkor 20-án este 9 órakor. Ez egy nagyon szép
szertartás, aminek én is nagy örömmel részese szeretnék lenni. Üdvözlettel,
Börzsönyi Gábor
***
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Köszönjük a Magyar Szolidartitás/Együttérzés Tüzérol írt leveledet. A
Dunavarsányi 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat részt kíván venni ezen a
megmozduláson. A tájékoztatóban leírtaknak megfelelŒen rendezzük meg a
tızgyújtást. Csobolyó Eszter csp.
***
Köszönöm az értesítést, már az elmúlt évben csatlakoztam. Továbbítottam
hasonló érzéseket valló barátaimnak is. Üdvözlettel: Csegezi Eszter
***
Szeretném jelezni, hogy Dunaszerdahelyen is megrendezzük a Magyar
Szolidaritás Tüzét, mivel a szükséges engedélyek nemrég kerültek birtokomban,
így csak most jelzem. Mellékelve küldöm a linket és a plakátot is.
Link:
<http://www.pazmaneum.com/hir-09MSZTmeghivo.html>
http://www.pazmaneum.com/hir-09MSZTmeghivo.html
Cserkésztestvéri üdvözlettel: Karaffa Attila
***
Kiírás az Erdély Júliusi (aug 1-én jelent meg) számából, EKE program:
<http://tinyurl.com/EKE-program-2009-aug> http://tinyurl.com/EKE-program2009-aug
Mindjárt az eseményt követŒen hír ment a twittwren:
<http://tinyurl.com/m-szoldar-2009-02>
http://tinyurl.com/m-szoldar-200902ami természetesen megjelenik a blogom jobb oldali hasábján, a Hírek
rovatban (a cím az aláírásom alatt). A mai Szabadság "Erdély" mellékletében is
megjelenik,
mint
hír:
<http://tinyurl.com/m-szoldar-2009-03>
http://tinyurl.com/m-szoldar-2009-03 Jó munkát! Tóthpál Tamás
***
Az amerikai Magyarok Szövetsége részér l ifj. Koszorús Ferenc küldte az alanti
értesítést.
The gala program began with a moving candle light ceremony signifying the
eternal flame that unites American Hungarians with Hungarians throughout the
world. AHF Chair Akos L. Nagy then explained AHF's mission to represent
Hungarian-Americans in the US and help all Hungarians, particularly those
whose cultural, collective and human rights are being violated in countries torn
away by the Treaty of Trianon.
(Mivel Nagy Ákos neve is szerepel a jelentésben, úgy vélhetjük ez a szertartás
rokona lehet az eredeti mozgalmunknak - ha nem is augusztus 20-án lobbant fel
a gyertyaláng.)

www.corvinuslibrary.com
*****
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.
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