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VÉGRE
Hosszú kínlódás, késlekedés után, megvalósítás útján van a régen tervezett
„HUNGARY AND THE HUNGARIANS” könyvünk.
Amint tudjuk, eredetileg „HUNGARI’S ROLE IN THE DOWNFALL OF
THE SOVIET UNION” könyvet akartuk kiadni, de egyszerűen nem találtunk
olyan hiteles történészt, aki megírta volna. Több neves írót-politikust kértünk
föl erre a nagyszerű feladatra. Először el is vállalták, majd hosszas huza-vona
után, különböző okokra hívatkozva, sorban visszaléptek.
Évekkel ezelőtt a Teleki Intézet vezetője megmondta az igazat: „ Hogy ennek a
könyvnek a megírását elvállalja egy neves történész vagy politikus, annak egész
élete eddigi munkásságát meg kellene tagadnia.”
Ez az állítás erősen gondolkozóba ejtett. Végülis beláttam, hogy ezt az utat
nem követhetem tovább. Ekkor gondoltam először egy olyan könyvre, amely
bemutatja hazánk huszadik századi történelmét, kultúránkat, gazdaságunkat,
sportolóinkat
eredetünket,
nyelvünket,
feltalálóinkat,
művészeinket,
történelmünket, irodalmunkat, a második világháborús kénytelen-kelletlen
részvételünk előrelátott tragédiáját.
Mindezt röviden, világosan, mert hiszen nem történészek számára
szerkesztjük e munkát, hanem politikusoknak, katonáknak, diplomatáknak,
újságíróknak. Ezeknek pedig nem lehet hosszasan, komplikáltan elmagyarázni
tragédiánkat, napi gondjainkat, félresikerült „rendszerváltásunkat”. Főként
a bolsevizmus letörésében kifejtett önfeláldozó szerepünket akarjuk Nyugat
emlékezetébe felidézni és agyukba vésni. Ez a könyv azok kezébe való,
akiknek koruknál és hiányos
történelmi oktatásuknál fogva már/még
fogalmuk sincs 56-ról és a határnyitásunk óriási szerepéről..
A könyvben néhány oldalt
biztosítunk az idegenforgalomnak is.
Budapestről olyan képeket teszünk be, amelyek a brossúrákban ritkán vagy
nem szerepelnek, de a világ fővárosaiban nem találhatók. Gyógyfürdőink,
csepkőbarlangjaink, várbarlangok és néhány a háborús pusztitás „előtte és
utána” képei.
A könyvet áprilisban, Budapesten fogjuk összeállítani. A postaköltséget
csökkentvén, otthon nyomatjuk ki az első ezer példányt. Júniusban pedig a
többit az USA-ban.
Amint már előbb emlitettem, a könyv borítójának belső oldalába ragasztjuk
a tasakot az új, bővitett CD lemezzel. Igy a cimzett nemcsak egy könyvet kap,
hanem egy egész könyvtárat.
Ezzel még nem lesz vége
kiadási
programunknak.Néhány könyv már a tervezés stádiumában van. Foglalkozunk
az otthoniak számára kiadandó „Kézikönyv „ tömeges terjesztésével is...

FORDÍTÓINK
Könyvakciónk sikere igen nagy mértékben függ az önkéntes fordítóinktól.
Ugyanis legtöbb könyvünk és cikkünk, magyar nyelven került kiadásra vagy –
kérésünkre – megírásra.
árat kérnek,
Mivel a
hívatásos fordító irodák rettentő magas
önkéntesekhez fordultunk. Az évek hosszú során többen vállalkoztak erre a
rendkivűl komplikált feladatra.. Az okozta a legtöbb problémát, hogy a
magyar terminus technicusok angol megfelelőjét igen nehéz volt megtalálni, ha
valaki nem ebben a „szakmában” nőtt fel.. Persze ezen is hamar túljutottunk s
legtöbb fordítónknak csinos kis szótára gyűlt össze.
Már nehéz volna felsorolni mindazokat, akik az elmúlt húszegynéhány
évben nagy lelkesedéssel fordították a hazánk érdekeit szolgáló cikkeket és
könyveket. Legtöbbjük egy-egy cikket, könyvet fordított, majd kiestek
látókörünkből. Most megpróbálom azokat megemlíteni -. a teljesség igénye
nélkül - , akik huzamosabb ideig szolgálták a magyarság ügyét.
Legrégebben Kaffka Margitka dolgozott nekünk. Főként cikkeket,
tanulmányokat fordított hosszú éveken keresztül. Mivel egy városban lakunk,
igen gyakran vettük igénybe szakértelmét és idejét. Precizitása, szókincse és
gramatikája kimagasló.. Fordításai remekművek. Hálánk csekély jeléül elsők
között kapta meg a „PRO PATRIA IN EXTERIS” érmünket, ha a hibámból
nem is megfelelő körülmények között.
Hegedűs István Hévizi Józsa kis füzetecskéjével kezdte nálunk a
fordítói „karrierjét”. Azóta is fordítgat rövidebb szövegeket, amikor éppen
ráér. Ugyanakkor a magyarság érdekeit támadó kanadai ujságcikkekre is
rendszeresen válaszol – sajnos látható eredmény nélkül. Reméljük azonban,
hogy erőfeszítései nem múlnak el hatás nélkül, ha a pellengére állított cikkíró
nem is válaszol leveleire.
A tavaly elhunyt Bessenyey Éva évek óta dolgozott nekünk. A második
könyv fordítása közben annyira romlott a látása, hogy a kérésére nagy betükkel
kinyomtatott szöveget is alig látta. Ennek ellenére elhunytáig dolgozott a
könyvön. A kb 75%-ig befejezett fordítását férje küldte vissza. Megilletődve
bontottam ki e csomagot, mint a halálig tartó nemzethűség bizonyítékát.
Napjainkban Csermely Péter dolgozik könyveink fordításán. A most
készülő „HUNGARY AND THE HUNGARIANS” könyv fejezetének zömét is
ő fordította. Ebben az évben ment nyugdíjba. De reméljük, még a tervezett
néhány könyvünk fordítását is vállalja, mielőtt sutba dobja a számítógépét.
Néha angolnyelvű könyvet is fordítunk magyarra. Erre a feladatra
Pordány László, új ottawai magyar nagykövet és régi „főnököm” (a Magyarok
Világszövetsége külügyi osztálya) felesége, Csikós Mária vállalkozott. Major
Márkus Imre „American Hungarian Relations 1918-1944” cimű könyvét
fordította magyarra.
Meg kell emlékeznünk az első fordítónkról is, aki egy kis munkaközösség
segítségével, teljes titokban lefordította Csres Tibor. „Vérbosszú Bácskában”
cimű könyvét. Ez a kádár-rendszer idején történt., amikor még komoly
veszéllyel járt egy ilyen erősen tiltott vállalkozás..
Vekerdy László volt ez a bátor ember, aki állását tette kockára, nemzete
érdekében., és akinek titkát ilyen „sikeresen” meg tudtam őrizni
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BŐS-NAGYMAROS
A nagymarosi gát ügye még mindig keseríti az otthoni politikai életet. A BősNagymaros Lobby időnként felereszt egy kisérleti léggömböt. Valószínűleg csak
szakmai féltékenységből és az információk hiánya miatt. Ugyanis sokkal olcsóbban meg
lehet oldani úgy a hajózást, mind az áramfejlesztést. Csak egy kis jóakarat szükséges
hozzá.
Az US Army Corps of Engineers, azaz az amerikai hadsereg műszaki osztálya,
mely szervezet a gátak százait építette szerte az USA-ban, sorba robbantja fel a sik
területen épitetteket. Évtizedes tapasztalatok szerint a sík terepen épített gátak rendkívül
drágák és az áruk nincs arányban a termelt árammal. Az ekológia hatás pedig rendkívűl
rossz hosszú távon. Ehelyett a mederben telepített áramfejlesztő egységekkel akarják
megoldani a “zöld energia” problémát.
A Szent Lőrinc folyón, Kanada szűkítő gáttal oldotta meg zsilipek helyett a
hajóközlekedést és a tó szintjét.. Olyan sikeresen, hogy az Ontarió tó szintje olyan
mértékben emelkedett, hogy a partok építményeit alámosta. Igy a gát egy részét le kellett
vágni.
Ami az áramfejlesztést illeti, minden amerikai folyó medrében tömegével
süllyesztenek be áramfejlesztő turbinákat. Igy a Hudson, East River, Mississipi, Ohio,
Szent Lőrinc folyó meder fenekébe is tizezrével (10,000-rével) telepítenek ilyen
turbinákat a közeljövőben.
Ezt kellene nálunk is megvalósítani. A hajózásra alkalmatlan mellékágakba több
vizet terelni és fenékturbinákat helyezni (Szent Endrei, Hajógyári, Margit, Csepel
szigeti) a kis Duna ágakba. A Tisza felső, hajózásra nem alkalmas részén is ugyanezt
lehetne csinálni.
A dunai hajózást pedig Parshal gátakkal lehetne segíteni, amelyet hazánkfia az
amerikai Lipták Béla hydraulikus szakember ajánlott már évekkel ezelőtt.. Ezek
költsége minimális a nagy gátak és turbinák ára mellett. Sem esztétikai sem említésre
való környezeti károkkal nem járnak. Ezekkel a témákkal tele van a Google
Úgyszintén a házak tetejére építhető széldinamókkal is. A legalkalmasabb “családi”
készítmény a Honeywell féle, háztetőre szerelhető alkalmatosság. Ez nem használ
fogaskerék áttételt, hanem a tekercseket a forgó lapátok végébe és a kereket körbefogó
vázba építi a generátort. Igy egy kétméter átmérőjű lapátkerék perifériális sebessége
már gyenge szél esetén is képes áramot termelni..
Ugy vélem, az elméletet nem lehet szabadalmaztatni, csak az aktuális elrendezést.
Azt pedig mindenképpen át kell rendezni, mert sokkal olcsóbban is előállítható – akár
kisipari módszerekkel is, mint azt Honeywell teszi..
A napelemek körül is izgalmas események történnek mostanában. Ezt a
forradalmat az ugynevezett “thin film” napelemek térhódítása indította be. Ez nem
egészen olyan teljesítményű, mint a szilikon fajta, de nagyon olcsó az előállítási
költsége. Akár tekercsben is lehet kapni, méterszám. Ugy viselkedik, mint a tekercsben
kapható kátránypapír. Tehát szabható, alakítható s minden alkalmas, napos helyre
telepíthető, nagyobb befektetés nélkül..Erre már otthon is felfigyeltek az alanti hír szerint:
Napelem erőmű építését tervezi Hatvan határában a 6 hazai kis- és
középvállalkozást tömörítő Első Magyar Napelem Erőmű Klaszter - tájékoztatott a
klaszter menedzsere. A helyi önkormányzattal folytatott tárgyalások alapján mintegy
1000 családi ház és a helyi közintézmények energiaszükségletét biztosítaná egy 500
kilowatt teljesítményű naperőmű. A megvalósítás érdekében pályázatot kívánnak
benyújtani a Nemzeti fejlesztési Ügynökséghez, a Környezet és Energia Operatív
Program keretében. Számításaik szerint a fejlesztés közel 600 millió forint beruházását
igényli.
Ez még csak terv, de a helyes irányba mutat. A gigantikus erőművek építése
valószínűleg befejeződött. A jövőben a nap, szél és geotermál lesz az energia forrása
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ÖNELLÁTÓ FALU:
Győzőtt a polgári összefogás méghozzá kétharmados többséggel, 2010
tavaszán.. Nagy volt az öröm az egész országban és a határokon túl is. Ezzel együtt
az elvárások is nagyok, de a lehetőségek erősen korlátozóttak. Az úgynevezett
„szocialista“ kormány által hátrahagyott hatalmas adósságtömeg erősen gúzsbaköti
a kormány kezét. Igy jónéhány év szükséges az államháztartás egyensúlyának
beállításához és az általános életszínvonal valamelyes emeléséhez.
A falu, különösen az ország keleti és délnyugati részében, nem számíthat
gyors és nagyarányú fejlődésre. Igy a megvalósítható ötletekért, tervekért vissza kell
térnünk a XX. Század harmincas éveinek elejére
A két világháború közötti időszakban, a magyar szellemi élet vezetői
gondolkozói, mint Szabó Dezső és Németh László, vagy akár Veres Péter is, a magyar
megújulás zálogának tekintették az erős, művelt, magyar paraszt társadalmat. Ettől
várták a magyar középosztály megújulását is.
Az elmúlt fél évszázadban legfeljebb a falukutatókról lehetett megemlékezni, de
a KALOT és más szervezetekről egy szót sem volt szabad kiejteni vagy leírni.
Holott ez és a hasonló protestáns szervezetek már tizezer számra képezték ki a
földdel továbbra is kapcsolatban maradó fiatalokat, a modern termelési tudományokra.
1945-ben már százezer tagja volt a Kalotnak. Népfőiskoláikon ezrével képezték a
parasztság jövendő vezetőit és egyéni gazdálkodóit.
Amint a
kommunisták átvették a hatalmat, azonnal szétverték az egész
szervezetet, a vezetőit, Kerkai páterrel együtt bebörtönözték, mert a kollektivízálás
útjában állottak. Ugyancsak szétverték a Hangyát és a takarékpénztári szervezeteket.
Mivel a paraszti életformát, a kis és törpebirtokok kezelésének művészetét,
tudományát megsemmisitették,
más
utakat
kell
keresnünk az elöregedő,
elnéptelenedő, a postától, vasúttól, iskolától megfosztott, a központoktól távoleső
falvak számára.
A „szoclib“ kormány politikája a nagyüzemeknek, a külföldi betelepűlőknek és a
multiknak kedvezett. A kis és középvállakozásokat ellehetelenítették káros adó
politikával, s az EU pénzek eltéritésével.
Ezzel akarták megszüntetni a magyar falvakat, szaporitván a gyökértelen és
könnyen irányítható, segélyen élő, tehát függőségben tartható városi proletáriátus
sorait.
Hogyan menthetjük meg a falut?
A köz és vagyon biztonság központi kérdéssé vált. Az élet és vagyon elleni
bűntények napirenden vannak. A rendörség képtelen megbirkózni a feladatával, ezért
velük együttműködve, más eszközökhöz kell nyúlni. Kézenfekvő lenne a már sok
helyen működő polgárőrség továbbfejlesztése. Az általános hadkötelezettség eltörlésével
hiányzó fegyelmet, egészséges életszemléletet, sportszerű kiképzést és egy értékes
életformát tanitana fiataljainknak, akik az otthonmaradást választották és hasznos
társadalmi munkát kivánnának folytatni. Mindez törvényadta jog és lehetőség, sőt
kötelesség!
Minden lehetőséget ki kell használni, amelyet a nagypolitika, azaz az EU és a
mindenkori kormány biztosit a falunak. Az nem lesz sok, mert az előző kormányok
csak a nagybirtokokat és a TSZ-eket segitették. Más kormányok inkább a
középbirtokokban látják a jövő útját. A törpe és kisbirtokokkal nem sokat törődnek.
Ezért a falunak elsősorban magára kell számitania.
A multikkal, óriásvállalatokkal nem lehet megbirkózni, csak „földközeli“
eszközökkel, amelyekbe nem kifizető belekötni, nem lehet ellehetetleniteni. Tehát
elsősorban helyi vállalkozásokról, szövetkezésekről lehet szó.
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Alakits vagy ha már van, pártold az újraéledő HANGYA szövetkezeteket. A falu
szövetkezetének haszna az ő magyar zsebeikben marad. Segít a beszerzésben és az
értékesítésben, de nem avatkozik a gazdálkodási terveidbe, kivitelezésbe. 45 elött
minden faluban volt kitűnően működő „Hangya“ szövetkezet.
Alakits hitelszövetkezeteket. A külföldi kezekbe átjátszott bankok haszna kimegy
Magyarországból. Csak a saját hasznukkal törődnek, fütyülnek a Te érdekeidre. Ne
gazdagitsd a külföldet, pártold a még magyar kézben maradt kis bankjainkat s
hitelszövetkezeteinket.
Egyes bankok szándékosan tettek tönkre jó magyar cégeket, hogy azokat nagy
haszonnal idegenek kezére játszhassák át. Ezekben nem szabad hinnünk, vidd át a
pénzed egy másik – lehetőleg magyar
bankba vagy államilag garantált
hitelszövetkezetbe..
Néhány könnyen, olcsón megvalósítható ötlet:
A háború alatt egyszerű kis olajütők és darálók (kalapácsmalom) működtek a
falvakban. Rendszerint jelenlétedben végezték a munkát. Igy biztos lehettél a minőségben
és mennyiségben egyaránt.! Ezek képesek több falu vagy egy járás szükségleteit
versenyképesen ellátni.
Ha falun, kisvárosban élsz, ne végy gyárilag “készitett" tejterméket, minden
természetadta tápértéktől megfosztott lisztet, kenyeret. Minden általuk forgalmazott
áruban adalékanyagok vannak, amelyek károsak lehetnek szervezetünkre.
A régi (szeparátoros) tejcsarnokokat újból kell szervezni. A tejszín könnyebben
szállíítható és jó áron értékesíthető a nagy városokban. Helyileg akár vajat is
köpülhetünk a tejszínből, házilag is előállítható köpülő gépekben. A falu vagy kisváros
tejtermék ellátottságát helyileg kell biztositani. A tejes gazdák takarmányt, más
élelmiszereket, munkaerőt kaphatnak a régen elfeledett valódi tehéntejért. Ha
meggyőzésre van szükséged, olvasd el a csomagra nyomtatott ismertetőt, amely felsorolja
a multik szupermarketeiben árusitott "tej“ vagy „reggeli ital“ összetevőit.
Kenyeret magad is tudsz sütni, aránylag olcsó elektromos sütövel. Sok helyen a régi
kemencék is
használható állapotban vannak, vagy helyreállíthatók.. A
kalapácsmalomban őrölt értékes tönköly búzából régi minőségű, ízű, teljes tápértékű
kenyeret tudsz sütni.
Búzát és kukoricát nyilván azoknak érdemes termelni, akik maguk sütik a kenyeret
és állataikat akarják etetni. Másoknak át kellene állni az ipari és gyógynövények
termelésére, gyüjtésére. A kanadai Ontario tartomány az elvesztett dohánypiac
pótlására, ginseng nevű keleti gyógynövény termelésére állította át a mezőgazdaságot.
Ez nagyszerűen működik és komoly jövedelemhez juttatja a farmereket. Ezt nálunk is
meg lehetne honosítani.
A kiemelkedő minőségű, akár kisiparilag előállított lekvárt is magas áron lehetne
értékesíteni a nyugati csemegeüzletekben, az internet segítségével.
A magyar
kajszibarack, szilva és meggylekvárnak nincs párja. A gazdag nyugatiak zívesen fizetnek
magas árat a minőségű és szépen csomagolt árúért.
A gyógynövényeket gondos kezelés, osztályozás kezelés és csomagolás után
szintén eredményesen lehetne árusítani a nyugati üzletekben. Itt is a nagykereskedők és
az exportőrők kikapcsolásával kell az értékesítést megszervezni az internet segítségével.
QUINOA Vannak olyan haszonnövények, amelyeket érdemes meghonosítani
nálunk is, Jó példa erre a quinoa. (talán kino-nak lehetne ejteni). Ez a Dél-Amerikai,
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főleg Bolíviában termesztett növény kitűnően állja a szárazságot és a hideget. Rendkívül
magas sikér, vitamin és nyomelem tartalma miatt akár anyatej helyett is használható.
Annyira divatba jött a gazdagabb északi országokban, hogy a bolíviai kisparasztok
magas áron eladják és a gyermekeiket a sokkal olcsóbb rizzsel táplálják, ami
egészségügyi problémákkal jár. Itt újból meg kell említenünk a TÖNKÖLY búzát is,
amelynek igazolt lisztjét szépen csomagolva, plombálva, szintén magasabb áron lehetne
forgalmazni külföldön is, a minőségi árut forgalmazó fűszer és csemege üzletekben is.
ÁLATTARTÁS

A multik célja a beszerzési és eladási ár közötti haszonrés tágítása, a minél nagyobb
haszon érdekében. Ha az álattartó veszi a takarmányt, tönkre fog menni, mert a
gabona nagykereskedők csakis olcsón hajlandók vásárolni, de fél év múlva már
hatalmas haszonnal adják tovább az árut. Ehhez járul még az üzemanyag árának állandó
emelkedése is. Az egyedüli megoldás a saját takarmány előállítása.
Ebben a problémában segíthet a Hangya szövetkezet is, ha terménykereskedéssel és
tárolással is foglalkozik.
PÉNZ NÉLKÜLI KERESKEDELEM

A cserekereskedelem működőképes, főleg a kívüleső falvakban, a termőföld
összetételére alapozott szakosodó termelés segitségével. Elszámolásnál használható a
háború alatti beszolgáltatási pontrendszer modernizált változata. A falu vagy járás,
város, megye, akár saját, helyben használható pénzt is bocsájthat ki. Lehet, hogy a
törvények szerint azt kupponnak vagy
utalványnak nevezik, a lényeg az
elfogadottságon nyugszik.
A harmincas évek elején, a nagy gazdasági válság idején az USA-ban hatalmas
mérteket öltött a “pont” rendszerre alapitott mozgalom, millióknak adott túlélési
lehetőséget ez a pénznélküli cserekereskedelem. Az ipari központoktól távoleső
magyar falvak egyedüli reménysége egy hasonló mozgalom megteremtése.
Amerikában (ITEX) és Kanadában (Quebec tartományban) ma is elterjedt a
cserekereskedelem.
Igyekezni kellene kézbevenni a mezőgazdasági feldolgozó ipart, szövetkezeti
alapon. A gyümölcs és zöldségfeldolgozó ipari vállalatokat sorban szüntetik meg a
multik. Ha azok a termelőeszközöket elviszik,vagy megsemmisitik nem jelent
tragédiát, ha a szakértelem és a szakvezetési struktura megmarad.. Arra fel lehet
épiteni egy új vállalatot, modernebb, nagyobb teljesitmányű gépekkel.
Hizlaljunk disznót felesben a városi rokonainkkal, barátainkkal! Ha az egészet
sonkának, kolbásznak dolgozzuk fel, akkor is jobban járunk, mint ha üzletben
vásárolnánk - a talán lejárt szavatosságú húsból készült, szójás, tejporos sós vizzel
telepréselt és ártalmas adalékanyagokat tartalmazó selejt árut.
Bezárták az iskolát, postát, egészségházat? Ha az ingatlanok és a felszerelés
megmarad, sok budapesti és más városi nyugalmazott tanitó, postás, egészségügyi
dolgozó vállalna munkát falun, lakás-ellátás fejében.!!! Ezzel mérsékelni tudná
megélhetési gondjait és a hasznos aktivitás, meghosszabbitaná életét.
ÉRTÉKESÍTÉS

Amiről a mostani generációk már nem tudnak, a háború alatti „Jurcsek terv“ már
hagyott valamit a termelők kezében, amit kézen-közön árusíthattak is. Minden budapesti
és más városi család „felfedezte“ régen elfelejtett vidéki rokonait. Az élelmiszerhiányon
ezen rokonok segítségével enyhitettek.
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Ezt békeidőben is meg lehet oldani. Sokan csinálják is. Barátaim a drága és
bizonytalan származású bor helyett vidékre mennek a kannáikkal s tisztességes –
mindkét fél számára kielégítő áron szerzik be a valódi bort.
Ezt meg lehet csinálni minden tartós élelmiszerrel. Kolbász, sonka, szalonna, alma,
sajt, dió, mák, „parlagi“ csirke. Igy is jól jár mindenki, mert elfogadható áron minőségi
élelmiszerhez jut a vevő és a termelő is munkájához mért haszonhoz jut.
A krumpli, hagyma, zöldség eltartása, raktározása már helyet igényel, de sokan meg
tudják venni ezeket a „menetrendszerinti“ helyen és időben megjelenő teherautókról.
Mindez csak szervezés és ismeretség, rokonság kérdése.
ENERGIA

Sok olyan „istenhátamögötti“ falu és tanya van hazánkban, amelyeknek az
áramszolgáltatásba kapcsolása elérhetetlen összegbe kerül. Ott is van olcsó megoldás:
a világítás, melegvíz és fűtés terén:
Néhány, a falun olcsón megvalósitható ötlet:
a. Az aránylag olcsó PVC csőspirál nyáron a déli fekvésü háztetőn,
vízmelegítésre alkalmas. Feketére festet, álványokra helyezett benzineshordó
vízmelegítőket már sok helyen lehet látni.
b. Kis szélmotorral vagy napelemekkel töltött 12 voltos telep, a hihetetlen
alacsony fogyasztású és tartós LED égőkkel való világitásra alkalmas. A szélkereket
magunk is összetákolhatjuk. Autóroncsból kiemelhetjük az alternátort és a telep
töltéséhez szükséges berendezést. A tervrajzokat levehetjük az internetről is.
c. Kenyér és hús sütésre is használható, olcsón elkészithető napkemence. A
Google keresőben számtalan készitési tervet találhatunk
d. Szélmotorral vagy a mind olcsóbbá váló, esetleg hazai gyártmányú “thin
film” napelemekkel termelt árammal fütött kemence, cserépkályha segit füteni a
házat, lakást, melegiti a vízet.
e. A jól szigetelt ház rengeteg fűtőanyagot, tehát pénzt takarit meg. Télen
melegen, nyáron hűvösen tartja az otthonodat.
f. A fák telepitése is sokat segit: Bokrokat és fenyőket ültessünk szélvédőnek
a házunk északi oldalán, délen pedig lombos fákat a nyári árnyékolásért, téli
napsütésért.
Rövidesen magyar viszonyokra alkalmazott szélmotor és napkemence tervrajzokat
is felteszünk a honlapunkra.
Ezen ötletek megvalósításához nem kell sok pénz. Falunként egy-két ügyes,
képzett szervező csodákra lenne képes. Ne várjunk a kormányzati sült galambra!
Rendezkedjünk be a cserekereskedelemre és helyi kibocsájtású pénzre épült
önellátásra.
Akinek van az ország keleti felében vagy dél Dunántúlon falusi vagy kisvárosi
rokona, ismerőse, küldje el nekik ezt a cikket. Ha csak egy falut mentünk meg vele,
már tettünk valamit hazánkért és népünkért
+
Hidy Márta hegedűművésznő, egyetemi tanár, kérésünkre minden alkalommal
készen állt kamarazenekarával közreműködni, hosszas betegség után hunyt el.
Mindenn erejét összeszedve még hazalátogatott 2010 nyarán, hogy átvegye az Arany
Diplomáját a Zeneakadémián.
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A MULTIKULTI VÉGE?
Köztudomású, hogy néhány évtizeden belül, Hawaiitól a Fekete tengerig,
óriási etnográfiai változások történnek.
A szinesek és hispanók száma rövidesen túlhaladja a többé-kevésbé fehérekét
az USA-ban. A fél-fekete elnökük ezek és a baloldali fehérek voksainak köszönhetően
került a Fehér Ház ovális termébe.
Canada a 2-4 %-os gazdasági növekedés fenntartása érdekében évente
kettőszázezer „fogyasztót” importál. Mivel az európai bevándorlók száma majdnem
nullára csökkent, közelkeleti, afrikai és most a földrengéssel súlytott Haiti menekültjei
között keresi a szükséges tömegeket.
Az Egyesült Királyság angol részében egész városok lakossága cserélődött ki.
London keleti része is „elsötétült”. Hasonlóképpen, Franciaország, Hollandia, Belgium,
Svédország fúlladozik a színes, más kultúrájú bevándorlók tengerében.
Németország a törökök fokozódó politikai befolyásával küzd, nemkülönben
Olaszország déli fele is az afrikai, román és albán, főleg illegális bevándorlók áradatával
próbál megbirkózni.
A német kancellár, Angela Merkel jelentette ki 2010 október 16-i
beszédében: „A multikulti hitvallása, hogy egymás mellett élünk, és ez mennyire jó
nekünk – ez a felfogás megbukott, teljességgel megbukott” – hangoztatta a
kereszténydemokrata kancellár.
Mi – sajnos vagy Hála Istennek – nem kinálunk gazdasági előnyöket az
afrikai gazdasági és politikai menekülteknek. Nálunk más probléma látszik végzetes
kimenetelűnek.
Kevés a bevándorló, de van olyan nemzetiségünk, amelynek tagjai
évszázadokon keresztül, hívatlanul szivárogtak be országunkba. Ezek egy része
beilleszkedett és hasznos, megbecsült tagja társadalmunknak. Más részük azonban nem
tette magáévá szokásainkat s életmódunkat és gyermekeiket sem iskoláztatják
kellőképpen..
Mint mindenhol, nálunk is a legalacsonyabb műveltségű néprétegek
szaporodnak a legnagyobb mértékben. Olyanok, akik rendkivül alacsony műveltségi
szintjük miatt, a
gépesítés rohamos térhódításának köszönhetően, elvesztették
hagyományos napszámosi vagy „betanított” munkahelyeiket.
Ezek, kénytelen-kelletlen, munkanélküli vagy népjóléti segélyen és
gyerekpótlékon élnek. Minél több a gyerek, annál több a jövedelem. Ha az nem elég, a
rendőrség által eddig többnyire megtűrt „megélhetési bűnözéssel” azaz tolvajlással vagy
rablással egészítették ki jövedelmüket. Az „emberi jogok” és politikai meggondolások
miatt nem ismerünk pontos statisztikát, de feltételezhető, hogy a szaporulatuk
háromszor-négyszer haladja meg a
munkából élők öngyilkos egyke- kettőke
gyermeknevelési vállalását.
Mivel még ma sem tartják fontosnak a szakmai müveltséget, nem is
számíthatnak jobb jövőre, gyermekeik számára. Annál is inkább folytatódik a
lemaradásuk, mivel
tömegeket foglalkoztató iparunk
megszünt.
Nagyobb
beruházásokra nincs pénz. Általában, egyszerű kétkezi munkásra már alig van szükség.
Tehát egy állandósult és fokozott méretű problémára kell mindenki számára elfogadható,
humánus megoldást találnunk.
Nem kell matematikai és statisztikai zseninek lenni, hogy ráébredjünk a
veszélyre, a produktiv társadalom elöregedése és az eltartott néprétegek gyors
túlszaporodásának mi lesz a következménye.
Talán egyetlen megoldás adódna, amely semmiféle humánus vagy törvényes
akadályba nem ütközne és a társadalom anyagi tűrőképességének határán még éppen
hogy belül van: A nők szűlőképességének kompenzációs alapu ÖNKÉNTES
megszüntetése,.
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A számokon persze lehet vitatkozni, de az alábbi javaslat lehetne a kiinduló
pont:
Minden huzamosabb ideje hátrányos és reménytelen anyagi helyzetű ivarérett nő,
maximun két gyermek után egy millió forintot kap a sikeres, visszafordíthatatlan műtét
után, egy összegben vagy megegyezés szerinti – infláció mértékével megtoldott – havi
juttatásban.
Igy a költségvetés is jól járna, mert – igaz, előre kellene fizetni – de néhány év
után elmarad a gyermekpótlékra igy is, úgyis kifizetendő költség és a meg nem
születettek felesleges szaporodása is elmaradna.. Valójában a generációk kimaradásával
a megtakarított összeg exponenciálisan nőlne.
Az új – családi – adózás és a harmadik gyermek után járó jelentősen emelt
kedvezmény viszont a jól képzett, rendszeresen alkalmazásban lévő nőket több gyerek
vállalására ösztönzi –vallási vagy faji megkülönböztetés nélkül.
Még megemlíteném, hogy Merkel kancellár asszony kijelentése alapjában
változtathatja meg az eddig uralkodó „emberi jogok” elméletét és gyakorlatát, a
közösség jogai ellenében. Majd meglátjuk...

ARANY - EZÜST
A világ legfejlettebb országaiban előállott válság, a túltermelés és az adósság
állomány klasszikus következménye. Ehhez jön a totálisan eladósodott országok sora,
majd a legvégén a mi hazánk, eladósodva, kirabolva, ipara javarészétől megfosztva.
Mintha ez nem volna elég, az USA is kétségbeejtő helyzetben van. Eladósodása
csillagászati méreteket öltött. Kína 2.4 trillió dollárt tart a kezében és az amerikai
kormányt ök (és a bankó prés) tartják el, ugyanis az US Government kötvényeket
úgyszólván már csak ők vásárolják. Emellett a kinaiak szép csendben felvásárolták az
amerikai nagyipar jelentős részét is.
A legnagyobb baj, hogy az országok sora letér a dollár elszámolás alapról, más
vallutákban számolják el az olaj árát.
Hogy valami nagy világrengető pénzügyi csőd előtt állunk, az már senki előtt
nem lehet kétséges. Az okos pénzemberek szépen lassan gyüjtögetik az aranyat és
ezüstöt. Észak-Amerikában már vagy három éve óriási arany ékszer, tört arany
felvásárlás folyik. Ujság, rádió, TV hirdetések tömege biztatja az embereket, hogy adják
el ékszereiket, mert „az aranynak ilyen magas ára sohasem volt, mint most”. Ebben sok
igazság van, de a felét sem vallják be. . Ugyanis a nemesfémek ára nem tartott lépést az
inflációval, messze lemaradt a folyton csökkenő vásárló értékű dollárral szemben. A
világválság okán az arany értéke rohamosan fog emelkedni, amig eléri a korábbi
vásárlóértékét. Tiz év alatt 300 dollárról 1300+-ra emelkedett az arany ára, de még
messze nem érte el a régi értékét. Az ezüst is 5-ről 25+-ra emelkedett unciánként.
A hiszékeny emberek pedig rohannak beváltani azt a tartalékot, amely egy kis idő
múlva, talán az életüket menthetné meg. Az újság, rádió és TV után ítélve ez a kampány
már Magyarországon is elkezdődött. Ez világos bizonyítéka a közelgő, állandósuló
pénzügyi válságnak. Egyes emberek nyilván jól tudják, mire számíthatnak. Példájuk
nyomán, ha dollár milliomos lennék minden pénzemet aranyba, ezüstbe fektetném. Igaz,
a „piac” irányítói akár drasztikusan is letörhetik az árát ideiglenesen, hogy egy ideig
olcsóbban jussanak a világ arany készletéhez, de a végén csak elfoglalja a megillető
helyét.
Legtöbbünknek
nincs annyi pénze, hogy aranyba fektethetnénk
„vagyonunkat”. Igy akinek van néhány nélkülözhető dollárja, vásároljon ezüstöt.
Igaz annak az ára is felment, de még most is nagyon olcsó az aranyhoz viszonyítva.
Régebben az arány 1 a 16-hoz állt, de ma még csak 1a 40-hez szinten van. A
szakértők szerint ez rövid időn belűl visszaáll 1 a 16-hoz.
Amíg el nem dől a világ sorsa, ne adjuk el az aranyat és az ezüstöt – ha van....
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JÓ HÍREK
VÁRDY BÉLA st. akadémiaiszékfoglalója
Várdy Béla, pittsburghi egyetemi tanár írónkat nagy, jól megérdemelt kitüntetés
érte. A Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta, amihez szívből gratulálunk.
Május 17-én 3,00-kor, tartja székfoglalóját Budapesten. A Miskolci Egyetemen is tart
előadást a Gulág szemináriumon. Az „Ethnic Cleansing” tanulmánya a “Hungary and the
Hungarians” könyvünk egyik fejezete. Mindkét eseményen igyekszem képviselni
Közösségünket. Kérem az otthon lévő cserkészeket, jöjjenek el minél többen.
MAKKAI ÁDÁM kitüntetése
A Honoluluban élő Makkai Ádám költő, író, műfordító, nyelvész, a chicagói University
of Illinois nyugalmazott professzora, aki a „Hungary and the Hungarians” könyvünk
irodalmi részét írta, Kossúth Díjban részesült. a magyar költészetet világszerte
népszerűsítő műfordítói munkásságáért, a rendkívüli formakultúrájú és páratlan nyelvi
leleménnyel megírt költeményeiért, életpályája elismeréseként; Szívből gratulálunk.
DIÁK MATEMATIKUSAINK SIKERE
2010. szeptember 16-án tartott Matematikai Diákolimpián., a magyar diákok voltak a
legeredményesebbek Szlovákiában. Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Litvánia, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia indulói közül a
csapatversenyben Magyarország hatfős csapata az első helyet szerezte meg. Diákok a
kiadott három aranyéremből kettőt hoztak haza, a legeredményesebb diák is a magyarok
közül került ki
„Külhoni” kirándulások.
A közoktatásban tanuló diákok minimum egy alkalommal eljuthatnak a magyar állam
támogatásával a "szomszédos országok magyarlakta területeire" azaz az elszakított
területekre.
A TEMERINI FIÚK
Szabó Tímea képviselőnő a temerini magyar elítéltek ügyében emelt szót a
parlamentben. Felidézve a történteket, kiemelte: „a drákói szigor”, amivel a fiatalokra
összesen 61 évet róttak ki, mindenkit megdöbbentett. Az ítélet azért is érthetetlen, mert
senki sem tudta visszaidézni, pontosan mi történt, s az eljárás számos alapvető
nemzetközi jogi normát sértett. Egyetlen lehetőség maradt, ez az államelnöki kegyelem,
ami azonban még nem került Tadics elnök asztalára – mutatott rá. Hivatkozva arra, hogy
Szerbia kiemelten számít a magyar támogatásra uniós csatlakozásakor. Kérte: a magyar
kormány és az államfő tegyen meg minden lehetséges diplomáciai lépést az államelnöki
kegyelem érdekében. Németh Zsolt külügyi államtitkár üdvözölve a képviselő
felszólalását és fontos elmozdulásnak tartotta a nemzetpolitika és a magyarországi
liberalizmus kapcsolatában, hogy egyetértés van abban, a határon túliaknak is vannak
emberi jogaik, s ezért fel kell lépni. A kegyelmi kérvény, amelyet egy éve nyújtottak be,
nagyon fontos esély, ez a vajdasági magyar politika és Magyarország teljes támogatását
élvezi. Nagyon pozitívan hatna a kétoldalú kapcsolatokra, ha pozitív elbírálás születne,
ennek a legfelsőbb szintű tárgyalásokon több alkalommal hangot adtak. Ideje volna a
keményebb fellépésre.. A szerbek a magyarveréseket vagy nem torolják meg, vagy nem
tekintik faji támadásnak.
Románia és Szlovákia tagságát minden fórumon, feltételek nélkül nagy
lelkesedéssel támogatta Az akkori “magyar” kormány. Az eredmény: nulla! Régi
szabály a diplomáciában a mosolygós, de annál keményebb alkudozás. Tanulnunk
kellene a történelemből.. « Good boys finish last » szól az amerikai mondás. Ha most
nem állunk a sarkunkra, ezek a fiúk a börtönben fognak elpusztulni..
A” kettős mérce” rendszeres alkalmazását minden rendelkezésünkre álló diplomáciai,
társadalmi és gazdasági eszközzel meg kell akadályoznunk!
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TÁMOGATÓINK
2010, december 1 től 2011 március 15-ig beérkezett adományok:

Ezúton is kifejezzük köszönetünket támogatóinknak, akik a nehezebb viszonyok között
is áldozatot hoznak nemzetünkért. Amint Dr. Leczki Lajos a „Magyarságról a
Magyarságnask” című könyvében megírta: „Mindenki tudja, hogy Trianon
előkészítésében milyen nagy szerepe volt a cseh, román és szerb propagandának és hogy
a 20. és 21. században milyen nagy szerepe van a hírverésnek, a reklámnak és a
propagandának. Akkor miért csak hősies magánkezdeményezések hoznak észlelhető
eredményt ezen a téren, állami besegítés miért nem történik? Méltánytalan, hogy a
külföldön és Magyarországon önzetlenül és áldozatos munkát végzőkről szinte semmit
sem tudunk, pedig megérdemelnék köszönetünket és elismerésünket.”
***
Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapják utóljára a Hollót.
Akik nek a jövedelméből nem futja, kérésre szívesen küldjük e lapocskát továbbra is.
***
PRO PATRIA IN EXTERIS érem
A már két éves jegyzék szerinti postázást rövidesen befejezzük. Az ősszel megint
felkutatjuk azok neveit, akik azóta megfelelnek a feltételeknek.
Érdekes, hogy mekkora különbség van az USA posta és a Canada Post között. Az
Államokban bármit betehetünk egy Priority Mail borítékba, terjedelem és súly
korlátozások nélkül. Kanadában pedig a maximum levél vastagság 20 m/m lehet. 21
m/m-nél már csomagként kezelik és közel háromszor annyiba kerül.. Okos....
Az USA-ban Somogyi Vince postázta az érmeket. Canadában már csak néhány
Ontário-i cimre kell postáznunk a Holló ezen számával együtt
KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK
Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Bányai Ferenc Bereczky Zoltán,
Ayklerné-Papp Zsuzsi, Désy-Nagy Lajos, Kardos Gabriella-Géza, Leczki Lajos, Tábor
Andrea, Szilágyi Orsi, Magyaródy Rózsi, Gráber család, Dr. Molnár János, Dr. Forgách
Péter, Somogyi Vince, Dr. Lukács János, Kis Ferenc, Lamperth Cili, Megyesi ZsuzsaCsaba.
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Leczki Lajos: „Magyarságról a Magyarságnak”
Recenczió-féle
Rendkívül érdekes és egyedülálló fontosságú könyvet adott ki a Püski Kiadó 2010ben.. Hálás vagyok Püski Istvánéknak, hogy felismervén a mű jelentőségét, vállalkoztak
Dr. Leczki Lajos könyvének kiadására.
Ez a háromkötetes munka felöleli az egész magyar látóhatárt. Nem hiszem, hogy
volna olyan a magyarság számára fontos tárgy, téma amelyről alapos, mélyreható, jól
alátámasztott tájékoztatást kapnánk ebben a magyarságtudományi alapkönyvben.
17 fejezetben megtalálunk mindent, amit csak egy egész könyvtárra való
irodalomban kaphatnánk meg. Néhány, számomra fontosnak tartott fejezet:
1, Mi a magyar? Milyen a magyar? Ki a jó magyar. Ebben minden benne van
kikristályosítva, amit nemzeti gondolkozóink valaha alkottak Széchenyi Istvántól
Illyés Gyuláig. Idegenek véleményének is tág teret adott az iró.
Számunkra a legfontosabb a harmadik kérdés: Ki a jó magyar? Erre tíz jól átgondolt
pontban kapjuk meg a választ. Ezt a részt már az ötödik általánostól kellene tanítani, de
nem ártana mindenkinek eljuttatni, aki a magyar közéletben, vagy oktatásban bármilyen
szerepet játszik.
2, Őstörténet tárgyilagos, mérnöki precizitással írott munka. Nagyon helyesen,
indulatok és elfogultság nélkül mutatja be a lehetséges és logikus következtetéseket.
Természetesen nemcsak a nyelvre alapozza következtetéseit, hanem az egyedüli helyes
módon a régi források (idegenek és magyar), genetika, népművészet, népdal,
archeológia, fegyverzet, harcmodor, ötvösművészet teljes fiigyelembevételével tárja
elénk a lehetőségeket.
10. Világhírű magyarok (Magyarok a világ élvonalában.) Ez a fejezet is nagyon fontos a
magyar kiegyenesedést elősegítendő. Külföldön már két könyv teljes terjedelemben
foglalkozott ezzel a témával, amelyek az angol honlapunkra is felkerültek. Újabban
otthon is megjelent néhány könyv, szép, gondos kiadásban. De ezzel is úgy vagyunk,
hogy megnézzük a könyvet a kirakatban, de nem vesszük meg. Ezért jó ez a könyv, mert
igy sok kézbe elkerül, büszkeséget plántálva sok kishitű honfitársunkban. Érdemes volna
összehasonlítani a mi „Made in Hungary” kötetünkkel és átvenni azt az anyagot, ami a
miénkből kimaradt..
15. Fejezet egy része: „Hírünk a világban” azokkal a magyarokkal és szervezetekkel
foglalkozik, amelyek a magyarság hírnevét igyekeznek terjeszteni a világban. Ebben a
fejezetben minket is részletesen megemlít a szerző.
Úgy gondolom, hogy ez a háromkötetes munka egyetemi és középiskolai
alapkönyvnek számít, de politikusok, újságírók kezében is hasznos lenne.
Ajánlanám azon külföldi magyaroknak, akik valami értékes szellemi ajándékot
szándékoznak otthoni fiatal rokonaiknak adni, rendeljék meg ezt a könyvet a Püski
Kiadótól. (Püski Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina Krt. 26. Telefon: 36-1-375-7763

HONLAPJAINK:

Magyarnyelvü: www.corvinuslibrary.com
Angolnyelvü: www.hungarianhistory.com
Adja ezeket tovább gyermekeinek, ismeröseinek
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