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ELVÁRÁSOK
Mire ezek a sorok kézbe kerülnek, csak néhány nap van hátra a
magyarországi képviselŒ választások elsŒ fordulója sorsdöntŒ napjáig.
FeltételezhetŒen, a második forduló után, Magyarország következŒ kormánya
sokkal nemzetiebb lesz, mint az eddigiek voltak.
Az is nyilvánvaló, hogy ennek a kormánynak rendkívül nehéz dolga lesz.
Minden jel arra mutat, hogy a rettenetes adóssághalmazon kivül üres pénztárt,
idegen
kézben
lévŒ
zsugorodó
ipart,
elképzelhetetlenül
súlyos
munkanélküliséget, az elherdált és szétlopott nemzeti vagyon piciny maradékát
örökli az elŒdjétŒl. Kivételes bátorságra és kemény elhatározottságra vall, hogy
vállalják a szellemi, erkölcsi és anyagi csŒdtömeg kezelését.
A mai napig, nem próbáltunk "beavatkozni" Magyarország belügyeibe, de
most - sokan úgy gondoljuk - hangot kell adnunk néhány elvárásnak.
Természetesen nem térhetünk ki minden problémára, de van néhány, amelynek
megoldása elodázhatatlan:
SZÁMONKÉRÉS - ELSZÁMOLTATÁS: A "rendszerváltás" után - talán
kényszerıségbŒl elmulasztott - felelŒsségre vonással elkéstünk. A népellenes
bınöket elkövetŒ kommunista bitangok, ÁVÓs verŒlegények kihaltak, betegek
vagy kivándoroltak. Ezzel tehát elkéstünk. Utólag azonban letárgyalhatjuk
ügyüket és rendes bírósági eljárással ítéletet mondhatunk felettük illetve
megakadályozhatjuk utólagos "szenté avatásukat"
Viszont nem késtünk el az utolsó húsz év "Kisz-maffia" rablókbandáinak
elszámoltatásával. Ehhez visszaható hatállyal meg kell szüntetni a nép és
nemzetellenes bınök elévülését. Külön nyomozó csoportokat, ügyészségeket,
bíróságokat kell szervezni ezen ügyek felderítésére és bíróság elé állítására.
Különös gondot kell fordítani a volt kormányfŒk, miniszterek, gazdasági
vezetŒk jól megalapozott vádak alapján való,
kemény büntetésére. Ha
gazdasági bıntények minden kétséget kizáró bizonyítása megtörtént, teljes
vagyoni elkobzást is foganatosítani kell. Ha egy kocsilopásért öt évet kaphat
egy nyomorult proli, milliók elsikkasztásáért is hasonló mértékkel kell
kiosztani a büntetéseket és kiemelt nyugdíj elvonásokat. Minden eszközt fel kell
használni a külföldre síbolt vagyonok visszaszerzésére is.
A végrehajtó hatalom túlkapásait eltırŒ vagy arra buzdító, parancsot adó
politikai vezetŒket is bíróság elé kell állítani s keményen megbüntetni,
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kártérítésre ítélni.
PÉNZÜGY: A Fidesz nincs írigylésre méltó helyzetben. Aki csak egy
kicsit is ismeri a nemzetközi erŒviszonyokat és pénzügyi függŒségeket,
aggodalommal néz a jövŒ elé. Ha a pénzeszsákok nyomására folytatni
kényszerül a liba tolvaj megszorításait, elvesztünk és óriási kiábrándulás
megrendítheti kormányzási terveiket. Ha kétharmados többsége volna,
határozott hangnemben követelhetné az adósságok konszolidációját, azaz
átütemezését. Erre már volt példa, Argentína és Mexikó esetében. Még talán
egy "barátságosabb" távolkeleti pénzügyi hatalomhoz is fordulhatna az
adósságok átvétele és kamatcsökkentés reményében. Persze ez az egyik nagy
pénzügyi hatalom, egy másikra való elcserélését jelentené. Itt alaposan meg
kellene fontolni a feltételeket.
Feltétlenül gondoskodnia kell egy százszázalékosan magyar kézben lévŒ
bank alapításáról.. Emellett a hitelegyletek (külföldön Credit Unions) és
szövetkezeti bankok szervezése és támogatása elsŒrendı nemzeti érdek.
Ugyancsak szükség volna egy nemzeti jelzálog bankra is, amely nemcsak a
pénzügyi, hanem szociális szempontokat is figyelembe veszi.
A FÖLD: Messze nem elegendŒ a EU moratórium 1-3 éves meghosszabbítása.
Ennyi idŒ alatt a magyar föld nem védhetŒ meg, mert sem a jövedelmek, sem a
föld ára nem emelkedik nyugati szintre. Tehát olyan rendelkezéseket kell hozni,
amelyek kemény feltételekhez kötik a föld tulajdonát (a nyelv kellŒ tudása,
igazolt helybenlakás, hazai körülményekhez igazodó bizonyított szakértelem, a
helybeliek elŒvásárlási joga stb.). "Paraszt hitbizományok" bevezetése, azok
képzési és felszerelési segítsége is fontos eszközök lehetnek.
A FALU MENTÉSE: A következŒ kormánynak sem ideje sem lehetŒsége
nem lesz az elmaradott falvak gyors, intézményes és hatékony felemelésére.
VélhetŒen 2-3 kormányzási periódusra volna szükség az elmaradott falvak
talpraállítására. Tehát, addig is, a falunak elsŒsorban önmagát kell segítenie,
ami csak A szövetkezés (Hangya?) és az önellátás terén lehetséges. Ezt a
rendszert lehet cserekereskedelemnek, szakosodott termelésnek vagy helyi
pénzrendszernek hívni. Lényeg a termelés és a munkaerŒ cserélhetŒsége.
Választott szakemberek döntenék el, milyen és mennyi mezŒgazdasági termékre
van szüksége a falunak és azt ki vagy kik termelnék meg, önkéntes alapon. Kik
azok, akik a szakértelmükkel vagy munkaerejükkel tudnak, teljes erŒbevetéssel
közremıködni.
NÉPFŒISKOLÁK : A két háború között hatalmas népmozgalommá
fejlŒdött a Kerkai Páter által szervezett KALOT és a hasonló protestáns
szervezetek. Csak a Kalotnak több, mint százezer tagja volt a háború végére.
Ezen szervezetek a földhöz ragaszkodó paraszt ifjúságot képezték a modern
mezŒgazdasági tudományokra. Ök és a magyarság akkori szellemi vezérei,
Németh László, Szabó DezsŒ, a falut tekintették a városi középosztály és a
nemzeti újjászületés örök forrásának. Ezért verték szét e nagyszerı szervezeteket
a kommunisták, már l945 ŒszétŒl. Ezért tartóztatták, ítélték el a
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vezetŒket és igen sok esetben a kiképzetteket is. Nemzeti alapon álltak és a
kolhozosítás útjában állottak. Pusztulniuk kellett!
Ezek felélesztésére óriási szükség van, az eredeti okokból. Segíteni kell a
Fidesznek a már kiválóan mıködŒ, Lakitelki NépfŒiskola megalapítójának,
Lezsák Sándornak e nélkülözhetetlen szervezet kiépítésében.
ALAPSZÜKSÉGLETEK: Minden városoktól messze esŒ falunak szüksége
van lisztre, étolajra, tejre, tápra, biodieselre stb. Ezeket helyi vállalkozók meg
tudják termelni igen kevés költségvetési segítséggel.. A második világháború
alatt majd' minden falunak vagy járásnak volt olajütöje, kalapácsmalma (daráló),
kézi hajtású szeparátora. Ezeket a Rákosiék pillanatok alatt betiltották,
bezúzták, legjobb esetben államosították.
Most ezeket újból
munkába kellene állítani persze villanymotorokkal
felszerelve. Márcsak azért is, mert mára jóformán minden étolajgyár, malom,
tejüzem vagy megszünt vagy idegen kezekben van.
A helyben elŒállított biódiesel üzemanyag is óriási megtakarítást jelentene,
még akkor is, ha azt adózással terhelné meg az állam.
ENERGIA: Miután az áramfejlesztŒ telepeket is eladták Hornék, méghozzá
az adónkból fedezett garantált haszonnal, a villany ára magas lesz, különösen az
"istenhátamögötti", jövedelem nélkül maradt falvak számára. Ez ellen kétféle
módon védekezhetünk:
a fogyasztás csökkentésével vagy
"házi"
áramfejlesztéssel.
Már a villanykörték cseréje is segít - hosszú távon. A spirál égŒk többe
kerülnek, de kb húsz százalékát fogyasztják a hasonló fényerejı drótos égŒk
fogyasztásának. A LED égŒk is lassan elfogadható áron kerülnek forgalomba,
amelyek még annál is kevesebbet fogyasztanak és sokkal hosszabb ideig
tartanak.
Világítási célokra elegendŒ áramot termelhetünk olcsó eszközökkel, ha LED
világítótesteket használunk. Az új találmány, a "thin film" napelem,
felhasználható közvilágításra, vagy telepet töltŒ házi áramtermelésre is . Talán az
új kormány felgyorsíthatná a folyamatot, kedvezményes árakkal. Ezzel újabb
óriás beruházásokat lehetne elkerülni.
Segíteniük kell a szél és geotermál energia termelés kibontakozását is. A már
felkutatott hatalmas gázmezŒk - magyar nemzeti vállalatok általi feltárása
lehetne az elsŒ és legfontosabb feladat és kiút a nyomasztó adósságból
ÉLELMISZER IPAR: Az élelmiszer iparunk is idegen kezekben van, vagy
megszünt. Az új tulajdonosok leszerelték a gyárak zömét, lenyomták az átvételi
árakat, Igy a magyar gyümölcs és zöldségtermelŒk jórészt tönkrementek, a
baromfitenyésztŒkkel együtt.
Regionális feldolgozó szövetkezeteket kellene sürgŒsen alapítani, amelyek a
nagykereskedŒk és exportŒrök kikerülésével, tisztességes áron tudnák értékesíteni
minŒségi termékeiket a nyugati piacokon. Ebben is segíthetne a kormány és az
Internet.
KÖZLEKEDÉS: A vidéki utak elhanyagoltak. A buszok többnyire régen
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túlhaladták hasznos életkorukat, tehát jórészt megbízhatatlanok, fenntartásuk
óriási összegeket emészt föl. Pótlásról gondoskodni kell. LehetŒleg magyar
gyártmányokat kell választani.
A megszüntetett MÁV vonalakat vagy újra kell indítani a Fidesz kormánynak,
ha ez feltétlenül szükséges, vagy helyi kezelésbe adni. A leállított vonalak
sineit, vezetékeit, berendezéseit máris rongálják, lopják. Ez a kár messze
felülmúlja a leállításból származó üzemeltetési megtakarítást.
Ha másként nem megy, az érintett falvak, városok kezébe kell adni a vonalak
fenntartását. Erre felhasználható a rengeteg közsegélyen élŒ tömegek igen
jelentŒs része. Ha a vágányokkal és más létesítményekkel nem kell törŒdnie,
talán a MÁV is hajlandó napi 2-3 motorvonat pár indítására.
Ha a MÁV nem tud gördülŒ anyagot adni, akár a használt buszokat is át lehet
alakítani
olcsón, a sínen való felhasználásra. Ez nemcsak üzemanyag
megtakarítást jelentene, hanem gumiabroncsra sem lenne szükség. Nem is
említve a vasútra jellemzŒ sokkal nagyobb biztonságot.
A teherszállítás sem elhanyagolható része a vasúti közlekedésnek. Theát erre is
gondolnia kell a MÁV igazgatóságának. (A MÁV hasznothajtó üzemrészeinek
eladásából kinek volt haszna?)
Fel kell deríteni, miért nem fogadta el Demszky, a 4. sz. Metró építésére tett
orosz ajánlatot, amelyet az államadósság fejében teljesítettek volna? Ki kell
nyomozni e szerencsétlen ügy - francia - Megyessy - Demszky hármas vonatkozásait. (Ezért kapott volna Megyesy Péter francia "Becsületrendet"?) A
hihetetlenül magas építési költségek okát is meg kell deríteni. Felül, kell
vizsgálni az autópályák hatalmas kiadásainak okát is.
A Malév ügy is sötét eset. Mikor, miért, mennyiért adták el és most miért,
milyen - valódi - áron kellett visszavásárolni? Ugyan így a reptér
üzemeltetésének eladása is gyanura ad alkalmat.
KÜLÜGYEK:
Rövid idŒközöktŒl eltekintve, Rákóczi óta, nem volt hatásos külpolitikánk.
Diplomatáink a kiegyezés után is ügyetlenül tébláboltak az Osztrák külügyérek
árnyékában.
A két
háború között volt néhány diplomatánk,
külügyminiszterünk, akik alkalmasak lettek volna érdekeink érvényesítésére.
Csakhogy! Egy ország külügyi hatásfokát egy jól felszerelt hadsereg, jól
mıködŒ ipar és kereskedelem, valamint homogén nemzet határozza meg. Az
is segít, ha egy ország stratégiai helyet foglal el a Sártekén. Nos, nekünk
ugyan van stratégiailag értékes területünk, de az elsŒ három kritérium teljesen
hiányzik. Ehhez "járul" még a hozzáértés úgyszólván teljes hiánya.
Az elmúlt ötven éven át a Szovjetunió képezte külügyéreinket. Ezek a
tehetséges, jó káderrel rendelkezŒ ifjak ugyan meg is tanulták a körmeiket
rendbetenni, és a külsŒ parancsokat vakon teljesíteni. Nemzeti érdekeinkrŒl mit
sem tudtak, de ha mégis, eszük ágában sem volt kockáztatni jól jövedelmezŒ
pozicióikat

5
A "rendszerváltás" hozott ugyan némi változást, de csak 6-8 évre tehetŒ azon
idŒszak, amikor tényleg kezdtek a magyar érdekek elŒtérbe kerülni. A KÜM
felsŒ vezetése cserélŒdött, de a mindenható közép vezetŒk helyükön maradtak és
javarészük ott gáncsolt el mindent, ahol tudott. EZEN IS AZONNAL
VÁLTOZTATNI KELL
A nyakukat törik a EU szavazásokon is, mikor
az egyes utódállamok
felvételérŒl van szó, igyekeznek elsŒnek szavazni. Ahelyett, hogy finoman "fal
mellett" feltételekhez kötnék az EU-ba vagy NATO-ba való felvételi
szavazatainkat. Kaptak valamit cserébe ezektŒl az államoktól?
Amikor Szerbia EU és NATO felvétele lesz soron, kemény feltételekhez kellene
kötni az "igen" szavazatunkat.
Az "AlapszerzŒdések" közül a Magyar-Ukrán volt az egyetlen, amely indokolt
volt. Ugyanis abban az idŒben erŒsen kisértett a "Kisantant" felújításának és
támadásának a lehetŒsége. Szükségünk volt tehát egy olyan állam "barátságára"
amely legalább egy ellenségünket - Romániát - sakkban tudta volna tartani. Ez
a szerzŒdés is csak 15 évre szólt és megújítása idején már alkalmunk lett volna
feltételeket szabni az uralmuk alatt maradt véreink érdekében. Nem tették....
A román és szlovák alapszerzŒdések pedig egyszerıen az érdekeink ok nélküli
kiárusítása, nemzetárulás volt. A bukaresti és budapesti US követek durva
"parancsait" nem volt kötelezŒ betartani. Alkudni is lehetett volna. Ezért a
pufalykás Horn elvtársat bíróság elé kellene állítani - ha még beszámítható
lenne. Persze ezt meg lehetne tárgyalni és elítélni szervilizmusa miatt (amelyet
még Rosztovban neveltek belé), akár halála után is. IntŒ példa lenne a soron
következŒ külügyéreink számára.
KÜLFÖLDI PROPAGANDA:
Sajnos ilyen nincs. Helyesebben van! Mégpedig nemzetellenes fajta, amelyet a
hazai és külföldi ballib emberei terjesztenek széles e világon. A külföldi magyar
szervezetek kétségbeesetten küzdenek ezen kártékony népek ellen, nem sok
sikerrel, mert nagyon kevés lehetŒségünk van eljutni a befolyásos világlapok
szerkesztŒihez, akik "máshonnan" kapják fizetésüket és utasításaikat.
Mindamellett több olyan szervezetünk van, akik az ár ellen küzdenek:
Amerikában: Hungarian Human Rights Foundation, Amerikai Magyar Koalició,
Amerikai Magyarok Szövetsége, Lipták Béla internetes szervezete, Magyar
Baráti Közösség, stb. Német nyelvterületen Kenessey Csaba harcol elkeseredett
makacssággal a "hazai" sugalmazásra iró baloldali, hazugságokat terjesztŒ német,
osztrák és svájci szerkesztŒkkel. Rajtuk kívül a helyi szervezetek az egész
világon küzdenek a hírünk javításán, szóban, írásban, interneten.
Trianon és a magyar kisebbségek sorsa, autonómia követelése foglalkoztatja a
külföldi magyarokat és szervezeteiket.
Minden fórumon jelentkezünk,
vitatkozunk, kérünk, követelünk. A hazai gyáva kormányok pedig eddig vagy
hallgattak, vagy az utódállamokkal való "jóviszonyról" papoltak. Ezzel jórészt
hatástalanították munkánkat.
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IDEGENNYELVÙ TÖRTÉNELMI KÖNYVKIADÁS:
A második Világháború óta, a külföldre szakadtak közül többen, foglalkoztak
angol és más idegennyelvü történelmi és diplomáciai könyvek irásával és
kiadásával. Mivel igen sokan irtak könyveket, tanulmányokat, cikkeket, nem
akarunk senkit megsérteni kihagyásokkal, igy csak néhány kiadót említünk:
Wass Albert nyitotta a sort az USA-ban. Anyagi bázisa nem lévén, kisalakú
papirkötésı történelmi mıveket adott ki. Majd munkája feladása után, nekünk
adományozta leltárát.
Nagy közönség sikert ért el Sisa István: "THE SPIRIT OF HUNGARY"
könyve. Ez a pompás kiadású ismeretterjesztŒ könyv fŒként a másod-harmad
generációs, magyarul már nem olvasó fiatalok számára íródott, de a politikusok,
diplomaták körében is kedvelt és hasznos volt. Több kiadásban kb. negyvenezer
példányban talált vevŒre, fŒként az Egyesült Államokban és Kanadában.
A Király Béla által alapított "Atlantic Research and
Publications" cég
nagyszerı könyveked adott ki és terjesztett az amerikai egyetemi kiadókon
keresztül. Könyveiket az egyetemi könyvtárak szervezetein keresztül árusították.
A Trianonról készült kimagaslóan jó könyvükböl mi is vásároltunk 500 darabot,
ingyenes terjesztésre.
A Hunyadi Öregcserkész Munkaközösség könyvkiadói és terjesztŒi
munkája is sikeres volt. Mi ugyanis angolnyelvı könyveinket az amerikai és
más egyetemi és államvezetési könyvtárainak küldtük ki - INGYEN! Minden
általunk kiadott könyvbŒl kb. 1600 cimre, kérés és igénylés nélkül postáztuk
kiadványainkat. Ezzel elértük, hogy könyveink jószerével megkerülhetetlenek az
egyetemeken. Aki a magyar, román, szlovák, szerb tárgykörben akar tájékozódni,
irni, olvasnia kell könyveinket is. Egy tudományos mıben
ha a mi
könyveinkbŒl nem idéz valaki, egyoldalúsággal vádolható.
A külföldi tudományos "ellentámadásunkat" eddig csak Jeszenszky Géza volt
külügyminiszter Úr támogatta. Öt angolnyelvı könyvünket kinyomatta otthon
a KÜM költségén. EzekbŒl, cimenként 1200 darabot kaptunk mi és 400 darabot
a KÜM osztott szét.
A mai napig - fŒként az amerikai és kanadai magyar kisnyugdíjasok
adományaiból kb 110,000 (egyszáztízezer) könyvet és CD-t osztottunk szét.
A FIDESZ kormány alatt a KÜM szóban megrendelt ugyan 300 példányt Sisa
István: "The Spirit of Hungary" cimı nagysikerü ismeretterjesztŒ kötetébŒl, de
az államtitkárságon fontoskodó illetékes úr még csak le sem mondta
hivatalosan, csak velem közölte, szóban, hogy az "egy fércmü", igy nem tudják
használni. KésŒbb tudtam meg, hogy az "úr" a MTA embere volt....
Az elsŒ FIDESZ kormány, a negyedik évükben megkísérelte felállítani a
szerencsétlen nevı "Imázs Hivatalt". Egyrészt már idejük sem volt azt
megszervezni, másrészt egy jobb sorsra érdemes gyakorlatlan fiatalemberre
bízták a hivatal felállítását, és a nyakába zúdítottak egy csomó, senkinek sem
kellŒ "munkatársat". RemélhetŒleg most azonnal hozzálátnak a külföldi magyar
propaganda hivatal megszervezéséhez. Még vagyunk néhányan, akik szívesen
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segítenénk ebben a munkában. Egy amerikai mondás szerint "There is no
substitute for experience", azaz "A
gyarkorlatot semmi sem
pótolja".
MAGYAR TÖRTÉNELEM:
Mind jobban bebizonyosodik a magyar történelem új alapokra való
helyezésének szükségessége. Ehhez talán elsŒsorban az MTA jelenlegi
strukturáját kellene megváltoztatni. A mai történészek zöme képtelen átlépni
az eddigi történetírásunk kereteit. Külföldi, más nemzetiségı tudósok már régen
rámutattak a reánk erŒszakolt tévhitek tarthatatlanságára. Ma már messze nem
elég a jobbára hamísított kodexekre, évkönyvekre építeni eredetünk történetét.
Hiszen azokat is a gyŒztesek íratták, egyéni és dinasztikus érdekeik szerint. Ma
már genetika, archeológia, népdalkincs, szájhagyomány nélkül nem lehet
történelmet kutatni.
A körülöttünk nyızsgŒ fiatal népek nemcsak csodálatos történelmeket kreálnak
maguknak, hanem már a mi történelmünket is kisajátítják a maguk számára. A
mi vezetŒ történészeink között is akad olyan, aki még mindig a honfoglaló
magyarok görbe lábainak kiegyenesítésén tréfálkozik. Talán ideje volna
kiebrugdalni az ilyeneket az MTA elefántcsont tornyából.
HONVÉDELEM:
Tömegével akadnak olyan politikusok, akik vakon bíznak a NATO és EU
biztonságában. Ezek a gyenge mıveltségı parazíták nem tudják, hogy a
történelemben csak egyetlen egy állandó faktor van, amit VÁLTOZÁS néven
ismerünk. Egy véletlenül vagy készakarva kirobbantott nukleáris háború vagy
egy demográfiai katasztrófa bármikor felboríthatja az európai egyensúlyt. Akkor
pedig csak azok az államok vészelhetik át a forradalmi változásokat, amelyek
erŒs nemzetgazdasággal, honvédelemmel, nemzettudattal rendelkeznek.
Persze egy szétzüllesztett honvédséget nem lehet egyik napról a másikra
talpraállítani. Amit tehetünk, egy NemzetŒrség fokozatosan emelkedŒ iramú
szervezése. Ez egyrészt sportolásra kényszerítené az elpuhult fiatalokat, ami
népegészségügyi szempontból is rendkivüli fontosságú, másrészt relativ
biztonságot jelentene a rendŒri erŒkkel gyengén ellátott falvak, városok
rettegésben tartott lakosságának is. Háborús veszély esetén pedig keretet adna
egy gyorsan feltölthetŒ Honvédség számára.
Akármilyen gyengén felszerelt és kiképzett fegyveres erŒ is nemzetközi
tekintélyt ad egy országnak. Hiszen minden katona tudja, hogy bombázókkal,
páncélosokkal, tüzérséggel szét lehet verni egy országot, de megszállni és
leigázni csak a géppisztolyos bakákkal lehet. A latin közmondás: "Si vis pacem,
para bellum." ma is érvényes még akkor is, ha pillanatnyilag az örök béke
tévhitébe ringatjuk magunkat. Amint Clausewitz német stratéga irta: " A
háború a diplomácia folytatása, más eszközökkel." Ez természetesen fordítva is
érvényes: A diplomácia a háború folytatása, más esztközökkel!
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KETTÖS ÁLLAMPOLGÁRSÁG:
Azon ma már nem vitatkozik a magyar ember, hogy a Kárpát medencében élŒ
véreinknek és a csángóknak meg kell adni a kettŒs állapolgárság védelmét. Más a
helyzet a külföldi magyarság esetében. Itt megint egy angolszász "dogmára" kell
hívatkoznom: "No taxation without representation!". Azaz nincs adófizetés
képviselet nélkül. Megfordítva is érvényes: NINCS SZAVAZATI JOG
ADÓFIZETÉS NÉLKÜL.
Mivel az országok ilyesmirŒl hallani sem akarnak, másként kell megközelíteni a
problémát!
Ki kell jelölni olyan szervezeteket, amelyek a magyarság kultúrális érdekeit
szolgálják. Például külföldi magyar egyetemi tanszékeket, kulturális missiókat,
ifjúsági szervezeteket, hétvégi magyar iskolákat stb. Azok által kiállított évi
(helyi adókedvezményre is jogosító) elismervényeket összegyüjtve
szavazólapokra lehet "becserélni". Igy megvalósulna az adózás elve, amelynek
alapján a külföldi magyar állampolgárok is szavazhatnának.
KÜLFÖLDI SZAVAZÁS:
Pillanatnyilag minden szavazati joggal rendelkezŒ magyar állampolgár leadhatja
voksát a magyar követségeken. Igy például egy Edmontoni magyar lerohanhat
Ottawába (két napi vezetés egy irányba), egy Denver környéki pedig
kényelmesen le autókázhat Washingtonba (három nap egy irányba), hogy
leadhassa szavazatát. Persze, néhányszáz dollárért repülhet is, ha úri kedve
tartja... és van pénze. Viszont egy ausztriai, svájci, izraeli magyar aránylag
könnyen, fél nap alatt elérheti a fŒvárosában lévŒ magyar követséget, ahol tárt
karokkal és remélhetŒleg egy kupica barackpálinkával vagy kóser szilvóriummal
várják a kapuban.
Ezt ügyesen kiagyalták! Lehetne ajánlott levelekkel lebonyolítani ezt a funkciót?
Kedves Új Miniszterelnök Úr!
Folytathatnánk még az elvárásaink sorozatát, de nincs több hely a HOLLÓ
ebben a számában. Tudjuk, rendkívül nehéz lesz egyensúlyt találni az
elvárások és lehetŒségek között. Szerencsét és támogatást kívánunk
nemzetmentŒ munkájához!
***
KÖNYV AJÁNDÉK
Dr. Diósady Levente szervezete nevében az alanti könyveket adományozta
10 sorozatot a Szász/Köpeczi: History of Transylvania, háromkötetes mıbŒl
50 példányt a Francis S. Wagner: Eugene P. Wigner an architect of the Atomic
Age .
30 példányt Hungarian Studies Review folyóiratból
Amikor köszönetet mondunk az értékes könyvadományért, egyben gratulálunk
is a Professzor Úrnak az Ontario kormányzat által adományozott magas
kitüntetéshez, amit azért a nagyfontosságú találmányáért kapott, amirŒl egyik
számunkbn már megemlékeztünk.
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PRO PATRIA ÉRMEK:
Az érmek kiosztása lassan halad. Ugyanis a 20 m/m vastagságú boriték
postaköltsége 1.98-ba kerül Kanadában. Sajnos a bársony dobozka, amelyben az
USA-ban küldjük az érmeket kb 30 m/m vastag. Ez viszont majdnem húsz
dollárba kerül. Ez már nem fér bele az elŒirányzott összegbe. Igy ahová postán
kell kiküldenünk nem dobozban, hanem egy kis bársonyzacskóban kerülnek a
postára.
Az elmúlt hónapokban a következök barátaink kapták meg az

érmeket

HAMILTON
A Szent István templom tanács termében, kis ünnepség keretében
adtuk át az érmeket, egy pár sütemény és kávé "kiséretében", az alanti
barátainknak:
Butty Ferenc, Vámosi József-Margit, Gál Ferenc, Butty Marika,
Sauerwald Gábor, SzŒke László ,Kaffka Margit, Hidy Márta,
Seregélyes Márton, Lamperth Cili-Zoltán, Kucsma István,
Herczegh Emmy, Mihalik Márton, Szamosvári JenŒ (máshol).
Az eddig terjesztett könyveinkbŒl egy kis kiállítást is rendeztünk,
hogy mindenki, személyesen láthassa tevékenységünk tárgyait.
VANCOUVER:
Huff István barátunkat kértük fel, hogy az érmeket a március 15-i
ünnep vagy más alkalommal adja át az alanti barátainknak:
Csordás László, Pataky Júzsef, Pencz Károly, Beller János,
Draskóy György, Huff István, Sóthy István
Postán EDDIG kiküldtük az alábbi kanadai cimekre:
Fekete Tibor, Borossa Károly, Kovács Anna, Pák Antal,
Ujvárosy István, Rada Tibor, Keresztes Zoltán,
Dr. Szathmáry EmŒke, Szojka Lóránt
A 62 SZ HOLLÓVAL KÜLDJÜK KI AZ ALANTIAKNAK:
Fehér László, Györök László, Szelepcsényi ErnŒ, Németh Nándor,
Simo Lajos, Horváth Nándor, Szentmihályi Ferenc,
Hidas Tíbor, Csaba János, Csáthy Tamás, Páder János,
Ambrus János, Babos Sylvestre, Boronkay Dénes,
Kovács Anna M., Papp Márta.
TORONTO és KÖRNYÉKE
A hamiltonihoz hasonló ünnepség keretében tervezzük az érem és
oklevél kiosztását, valmikor május végén vagy június elején.
. Igy személyesen is megismerhetjük egymást és a kis bársony
dobozokban adhatjuk át az érmeket. Természetesen itt is kiállítjuk
könyveinket.
Az USA-ban postán küldjük el az érmeket, még a tavasz folyamán,
a bársony dobozkákkal együtt..
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HAZAMENTEK:
BESSENYEY ÉVA: hıséges támogatónk és fordítónk 09 dec. 27-én hunyt
el. Súlyos látási problémája ellenére az utolsó idŒkig segítette munkánkat.
Utóljára Hilda von Klausenburg: Magyarellenes atrocitások .... címı könyvén
dolgozott. Meghatottan vettem kezembe munkáját, amelyet már nem tudott
teljesen befejezni.
***
DR. VEKERDI LÁSZLÓ tudománytörténész, könyvtáros. Egyike azoknak
a bátor keveseknek, aki a Kádár kormány alatti veszély ellenére kezdeményezte
és vállalta Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában cim könyvének angolra
forditását.
Mindössze a teljes titoktartást kérte, hogy megvédje
munkaközösségének fizikai és szellemi biztonságát. Sajnos, kivánságának
annyira eleget tettem, hogy még a saját szemem elŒl is elraktam a munkára
vonatkozó iratokat,leveleket.
Igy történt meg az a hihetetlen eset, hogy még akkor sem jutott eszembe
felkeresni és személyesen megköszönni bátor és önzetlen munkáját, amikor már
semmi veszély nem fenyegette.
***
RÉKAI KATI: Kedves, önzetlen, hıséges magyar barátunkat és támogatónkat
vesztettük el. Évekkel ezelŒtt jónéhány könyvünket állitotta ki világszerte, igy
még Tókióban is. Emlékét Œrizzük.
BÉKE PORAIKRA!
***
AZ EGRI CSILLAGOK
Gárdonyi regénye élete során 14 ezer példányban, a két világháború között 40
ezer példányban jelent meg, napjainkban pedig 100 ezres példány–számban
nyomtatják. Mondanivalója egyetemes, bizonyítja ezt az is, hogy 18 nyelvre
lefordították. Az Egri csillagok egyelŒre kikezdhetetlen, s jár tovább azon az
úton, melyet száztíz éve megkezdett. A nemzeti függetlenség hirdetése, a
helytállás, a szabadság és a hit útján. (Király Júlia irodalomtörténész)
Nincs még veszve ifjúságunk!! Még van remény!!!
***
A KÖNYV SZÁLLÍTMÁNYUNK RÉMREGÉNYE
Amint már jeleztük, Várdy Béla könyvtárának egy részét, a TŒkés László EU
képviselŒ úrnak szánt könyveinket és a Torontoi Kulturközpont tizenöt dobozát
haza szerettük volna küldeni Magyarországra. Régebben a torontoi AtlanticPacific céggel küldtünk haza egy nagy szállítmányt, igy most is hozzájuk
fordultunk. Hónapokig tartó huza-vona után már nem is válaszoltak. Igy egy
amerikai céget választottunk: APX LCL EXPORT, LCL Ocean
Operations Department. Ezek szépen átvertek bennünket és csak Bécsig
szállították a küldeményt. Ott egy magyar cég vette át - beleegyezésünk és
tudomásunk nélkül. Ezek aztán rengeteg problémát és költséget okoztak, aminek
még ma sincs vége. Többet a legközelebbi számunkban....
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TÁMOGATÓINK

2009, október 10-töl december 31-ig beérkezett adományok:

Amint a táblázatból láthatjuk, barátaink köre vészesen csökken. Sokan Csaba
királyfi útján vannak, még többen kevéske, csökkenŒ vásárlóértékı nyugdíjukból
éldegélnek, néhányan már öregotthonok lakói. Régebben 1500 Hollót postáztunk,
ma már csak 4-500 példányt terjesztünk, amelybŒl egy harmad tiszteletpéldány.
Gyüjtésünk csökkenŒ eredményével párhuzamosan, a tevékenységünk is
vékonyodik. Pillanatnyilag elegendŒ
fedezetünk van a "HUNGARY and the
HUNGARIANS" könyv nyomtatására és terjesztésére s van reményünk az új román
történelemkönyv kiadására is. A többi az évi gyüjtésünk eredményétŒl függ. A
hagyaték könyvek begyüjtésére és hazaküldésére azonban már nem tudunk
vállalkozni.
Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapták utóljára a Hollót.
Akik rossz anyagi körülmények között élnek, továbbra is szivesen küldjük, ha kérik.
***

KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK:
Butty Ferenc, Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Bányai
Ferenc, Bereczky Zoltán, Ayklerné-Papp Zsuzsi, Désy-Nagy Lajos, Kardos
Gabriella-Géza, Leczki Lajos, Glóbits László, Magyaródy Rózsi, Gráber
család, Dr. Molnár János, Dr. Forgách Péter, Dr.Lipcsey Ildikó, Somogyi
Vince, Lamperth Cili, Dr.Lukács János, Török András, Török Zsuzsi, Magyar
Ferenc, Borkova Andrea, Egry Csaba.
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A SZOLIDARITÁS TÜZE-LÁNGJA
Második legfontosabb feladatunknak tartjuk a magyarság együvétartozását
kifejezö hagyomány terjesztését és ápolását A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség állt ennek a mozgalomnak az élére. Ennek óriási jelentösége
van, mert mi rendelkezünk egy világot átölelö és magát minden évben megújitó
politikamentes szervezettel, amely több generációra hat. Kérésünkre az otthoni és
az elszakitott területek cserkész szövetségei és szervezetei is lelkesen
kapcsolódtak ehhez a mozgalomhoz. A nemzeti érzelmü magyarok otthon is
felismerték az ebben rejlö eröt és lelkesen terjesztik a hirünket, és gyujtják
gyertyáikat, tábortüzeiket.
A sok tábortüz és az ablakokban fellobbanó gyertyaláng mind jobban
bevilágitja e sártekét. Kréta szigetétöl
Lappföldig, Adelaidtöl a földet
megkerülve Honoluluig villannak fel az idén is a magyar testvéri összetartozás
fényei.
Ebben az évben is - már sok sikerre hivatkozván - az összes jobboldali
lapnak megküldjük felhivásunkat, az egész ismert világunkban. Tesszük ezt
abban a reményben, hogy komolyabban mellénkállnak és vezetö helyen közlik
felhivásunkat.
Megpróbálunk a most hivatalba lépŒ kormánynál is esdekelni, hogy
álljanak ennek a nemzetmentŒ, lassan hagyománnyá váló, egész Világot
megmozgató mozgalomnak az élére.
Igazán nem lenne hálátlan feladat egy törvény javaslatot benyújtani a
Parlamentbe, hogy Szent István nap adalékaként nyilvánítsák ezt a napot a
világ magyarság szolidaritásának napjává is.
Van és lesz az új parlamentben jónéhány barátunk, akik támogatását
valószínıleg meg tudjuk szerezni. Talán olyat is, aki a szükséges javaslatot
benyujtja és elfogadtatja a miniszterelnökkel.
*****
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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