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Dr. PALINAY  GYULA
Kedves barátunk és támogatónk hunyt el 93 éves korában.
Hamvainak szétszórása  számos  rokona és barátja részvételével, a
Fiumei úti temetöben történt november 24.-én.
Gyula bátyámnál izzóbb lelkü magyarral még nem találkoztam.
Felvidék szülötte volt, aki a cseh megszállás összes borzalmait átélte,
miglen menekülésre kényszerült.  Kaliforniában töltötte  le
életetének nagy részét.  Nyugdijaztatása után hazatelepedett.
Nagykovácsiban vettek szép házat, hüséges  feleségével, Ágikával,
akit fiatalon, közel két éve vesztett el. 
Élete utolsó napjáig  a magyar tragédia foglalkoztatta. Mindenkit
segitett, aki Trianon ellen dolgozott. Minket is bökezüen támogatott.
Csak azok tudnak adományairól, akik figyelemmel kisérték a Holló
adakozói  kimutatását.  Könyvkiadásunk sikeréhez döntöen járult
hozzá. Utolsó adományának dollárjait most költjük el  a nyomdára.
De nemcsak Ö  nyitotta meg számunkra az erszényét, hanem
családjának tagjait is  támogatásunkra  biztatta. A Hites fivérek,
György és András is nagy összegekkel segitettek bennünket, amig el
nem adták gyárukat. Söt édesanyjuk Dr. Hites Lászlóné még ma is
küldi adományait.
Gyula bátyánknak egy könyvvel állitottunk szerény, de örök emléket.
Az egyik legfontosabbat: Balogh Sándor:  "Autonomy and the New
World Order" cimü munkáját Neki ajánlottuk

Az elesett  spártaik üzenetével búcsúzunk Töle:

Vidd hirül vándor  a spártaiaknak
Megcselekedtük amit,   megkövetelt a Haza
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JELENTÉS

Könyvakciónk egyik célja sikeresen megvalósult!  A néhány évvel ezelött

célként jelölt etnik történelmi zsebkönyv sorozat elkészült. 

Ezzel a magyar felvilágositó szolgálat olyan ága valósult meg, amellyel a

magyar kormányok sohasem törödtek.  Belenyugodtak, hogy a  volt

kisebbségeink csodálatosnál csodálatosabb  nemzeti mitoszokat teremtsenek

maguknak a mi kárunkra.  Elég itt csak a  teljesen tudománytalan "dákó.román"

elméletre hivatkozni, ami átszötte nemcsak a román nemzeti történelmet, hanem

még a magyart  és az európait is.  Történészek, mindkét oldalon   elsiklottak

néhány alapvetö tény fölött:

Pontosan tudjuk, Dáciában kisázsiai legénységgel rendelkezö légiók

állomásoztak. Ezek a fiúk  úgy beszéltek latinul, mint a K.u.K.  hadsereg

Insbruckban állomásozó magyar ezredének a  bakái  németül. Vagyis a

vezényszavakon kivül, sehogyan sem. Ezenkivül,  ha netán  az esetlegesen

latinul beszélö katonák dák leányzókat vettek volna feléségül, azok   milyen

nyelven beszéltek volna a gyerekeikhez? Milyen  dalokat énekeltek volna, és

milyen   gyermekjátékokat tanitottak volna nekik?  A tiszta valóság az, hogy a

román nyelvben nincsennek dák szavak!  De annál több magyar és szláv szó

akadt még a XX századi románban is. Azóta persze egy franciásitó nyelvújitás

rohamléptekben igyekszik kiküszöbölni ezeket a "szégyenfoltokat".

Megemlithetnénk a  "Nagy Morva"  birodalmat is, amire a szlovákok

alapitják történelmi tudatukat. Igaz ugyan, hogy semmiféle folytonosság nincs a

 - sok kis szláv és más törzsböl összeállt mai szlovákok és azok között.

Ugyanakkor  komoly nyugati tudós állitja a sikeresen megvédett doktori

értekezésében, hogy az a "birodalom" a balkáni Morava folyó körül alakult ki

egy rövid idöre és nem az északi Morava  vidékén. Söt! Cyrill és Methód sem

járt Csongrádnál északabbra  (Eggers, Martin:  Das  Grossmaerische Reich.

Relitaet oder Fiktion? 525 oldal,  Hiersman, Stuttgart 1995). 

Szerbekröl sem  feledkezzünk meg, akik szentül meg vannak gyözödve arról,

hogy ök az öslakosok a magyar Délvidéken. Az újabban betelepitett menekültek

szerint, ezek a "csavargó magyarok" 1956-ban menekültek át  Jugoszláviába.

Ezen könyveink jegyzéke a kiadás sorrendjében:

1. Szerb:  Karol Siladi (Szilágyi Károly): "Dobri Susedi, losi susedi?"

2. Román: Du Nay, Alain (irói álnév): "Romani si maghiari in varteluj istoriei."

3. Ruszin:  S. Benedek András: "A ruszinok. Gens fidelissima."

4. Szlovák:  Balassa Zoltán:  "Dva Národy v jednej domovine"

Megjelenésük idejében, ezeket a kisalakú (111-175 oldalas)

zsebkönyvecskéket 5-50 darabonként, titokban kellett eljuttatnunk  Délvidékre és

Erdélybe.  A ruszin könyvet  Kárpátalján  nyomattuk. A szlovák könyv már

szabadon keresztezheti a trianoni határt, mivel mindkét ország EU tag.
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A terjesztésben  igen sokan vettek részt. Azt hiszem, nem okozzunk kárt, ha

néhány nevet megemlitünk: Tökés László püspök Erdélyben,  Prof. Pece Ferenc

Délvidéken és  Horvátországban akadémikus berkekben. A szlovák könyvek

terjesztésében az otthoni Rákóczi Alapitvány müködött közre Dr. Halzl József

vezetésével, valamint Balassa Zoltán és a 64 Vármegye egyesület. A felsorolás

nem teljes - érthetö okokból.

A szerb könyvünk nagy meglepetést okozott a szerb  történészek körében. A

Szerb Matica nevü soviniszta szervezetük  végülis feladta egy ellenkönyv

kiadásának tervét, mert  az adatainkat megcáfolni nem lehet.

A románoktól sok  nyomdafestéket  nem türö  kommentárt kaptunk  e-

mailen keresztül. Cáfolattal nem tudnak elöállni, tehát csak átkozódnak és annak

az amerikai bértollnok könyvére hivatkoznak, aki  valószinüleg jó pénzért, még

ma is a dákóromán  nótát fújja.  Különösen gyülölik a DuNay néven  iró

történészt, akinek érveit nem tudják megcáfolni. Föként azért, mert többnyire

tisztességes román történészek (olyan is van!!!) munkáira hivatkozik.

A ruszin könyv korszakalkotó jelentöségü, mivel ruszin nyelven adtuk ki.

Ugyanis ezt a  nyelvet a csehek, a Szovjet és most az ukránok, szeretnék

kiirtani.  Tagadják annak létezését. Régebben csak oroszul, most ukránul kell

irniuk.  Ezért nagy feltünést és örömet szerzett ez a kis könyvecske, amit az

üldözött, felejtésre ítélt nyelvükön olvashatnak. Ezzel a ruszin nemzeti érzést is

segitjük, nem csak történelmük igaz  változatát adtuk a kezükbe.

Könyvecskéink elsödleges célja megismertetni a magyar diákokkal és

tanárokkal a való történelmet. Ezáltal ellensúlyozzuk a magyarellenes

propagandát és nemzeti öntudatukat erösitjük. Ugyanakkor  a másnyelvü

tanárokat, tanitókat újságirókat és politikusokat is segitjük történelmük

megismerésében. Ha nem is hiszik el azonnal a józan ész diktálta irásokat,

elvetjük bennük  az igazság keresésének magjait.  Hiszem, hogy a gondolkodó

ember szive mélyén az igazságot keresi, még akkor is, ha  a gyermekkori

indoktrinációt kiirtani nem is lehet lelkükböl.  Pillanatnyilag elég, ha

kételkedni kezdenek a beléjük oltott  magyargyülölet  igazságosságában.

Ezeket a könyvecskéket  csak 18,000 példányban adtuk ki (5+5+3+5 ezer).

Ennyire futotta költségvetésünkböl.  Magyar pénzben, mindennel együtt, talán  

4 millióba került ez az akció. Összehasonlitásul: a magyar miniszterelnök tavaly

százmillió forintot keresett...., egy Udvar-Házy nevü amerikai honfitársunk 60

(hatvan) millió dollárt adot a Smithsonian repülökiállitási csarnokának

felépitésére.

Reméljük, elöbb-utóbb akad egy kis pénz a magyar kormány  kofferjeiben is,

hogy utánnyomassák  ezeket a kis gyöngyszemeket.  Az elherdált milliárdok

mellett igazán nem hiányozna senkinek a kincstár  zsebéböl  egy pár millió

forint.  Amint már régen hirdetük,  egy vadászrepülögép árából az egész világot

el tudnánk árasztani jó angolnyelvü könyvekkel. Sajnos eddig egyetlen magyar 
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kormány sem értette meg, hogy a legolcsóbb honvédelem a  fehér propaganda

A román történelmi zsebkönyv második kiadása késik. Ugyanis az új

kéziratot csak április elsö napjaiban kaptuk meg. Az új szövegrészek forditásán 

Kaffka Margit dolgozik.  Ennek kiadására pillanatnyilag nincs pénzünk.

Reméljük, a mostani gyüjtésünk eredményéböl   arra is telik.

Az elmúlt néhány évben - kényszerüségböl, mivel senki sem mozdult ezen a

sikon -  elsösorban az etnikai történelmi zsebkönyvekre helyeztük a hangsúlyt.

Különösen fontossá vált ez a program, amikor a magyarverések újból  divatba

jöttek Erdélyben és Délvidéken.  Meciárék is gyakran  próbára tették a magyarság

birka türelmét, bár ott egy kicsit alábbhagyott a nyilt magyarellenes

akciósorozat. Ez nyilván az EU belépéssel kapcsolatos hatás volt, ami a nyilt

támadásokat csökkentette ugyan, de más eszközökkel tovább folyik. 

  Ennek végeztével az angolnyelvü  könyvkiadási programunk  újból teljes

erövel beindult.  Sok irói és forditói probléma  miatt is csak most jutott

nyomdába az alanti két könyvünk:

Hévizi Józsa: Autonomies in Hungary  and Europe

Lipcsey Ildikó: Romania and Transylvania in the 20th Century

Mindkét könyv június végére kerül ki a nyomdából.

A Csángó könyv kézirata végre teljesen elkészült és nagyszerü forditónk:

Csermely Péter már közel felével elkészült április közepére. 

Péter ugyancsak befejezte  Prof. Botlik József  könyvének forditását is

(Czechoslovakiaís ethnic policy in Subcarpathia). E müvet pillanatnyilag csak a

honlapunkra és a CD lemezünkre tudtuk feltenni. Reméljük  jövöre ki tudjuk

adni a könyvet is.  Ezzel  Kárpátalja ügyét visszük a világ elé, másrészt

hozzájárul a hazug Benes mitosz lerombolásához is.  Mondanom sem kell, ez a

mü is a legszigorúbb tárgyilagosággal  iródott, rengeteg eredeti dokumentum

felhasználásával.

Délvidékkel is törödünk. Nem régiben tettük föl a honlapunkra Dr. Hunyadi

István (Franciaország) S.O.S. Transylvania kiadásában megjelent, nagyszerü

rövid munkáját: "Ethnic Hungarians in ex-Yugoslavia". Ezt  a füzetet néhány 

évvel ezelött mi is kinyomattuk és terjesztettük. Úgy gondoljuk, jó adatokkal

szolgál a könyv ma is.  Hogy a  "kedves Nyugat"  megértse a partizán

problémát, e könyvecskét megtoldottam  egy rövid leirással: "The Partisans,

Heroes or Villains".  Ebben a cikkben összekapcsoltam az újvidéki  magyar és a

My Lai-i amerikai vérengzést, mert hiszen egy okból fakadt mindkét tragédia, a

partizán harc  könyörtelenségéböl.

Sajnálattal kell jelentenünk, hogy a már öt éve tartó szorgos kutatás  után

sem sikerült szerzöt találnom a tervezett: "Hungary's Role in the Downfall of the

Soviet Empire" cimü - igen fontos - könyv megirására.  Volt ugyan jelentkezö,

de még köszönö viszonyban sem voltak a pályamunkák a kivánt

követelményekkel.
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A télen beszélgettem két ismert  külföldi magyar történésszel, Dreisziger

Nándor (Kingston) illetve Várdy Béla (Pittsburg) professzorokkal.  Tanácsuk

szerint a pályázatot fejezetekre bontjuk. Igy talán sikerül néhány szakembert

rávenni a résztvételre. Egy fejezet már készen áll:  Dr. Fejérdy András

szemelvényei a nyugati ujságokból az 56-os forradalom alatt. Ez a honlapunkon

is olvasható: "The Moral Stalingrad of the Soviet Union?"

Ezt a könyvet okvetlenül tetö alá hozzuk a Forradalom 50 éves évfordulójára.

Tervbe vettük Hévizi Józsa könyvének  alátámasztására a négy etnik

történelmi zsebkönyv  gyüjteményes kiadását.  Az angol forditások nagyjából

készen vannak, a román kivételével. Kissé röviditeni kell a szövegeket, a lényeg

megtartásával. Erre  a feladatra a szerzöket kérjük fel.

Ugyancsak a tervezés szintjén van a  (elsösorban magyar diákok, történészek

és politikusok számára irandó) könyv, amely európai contextbe tenné a XX.

századi magyar történelmet.  Ez a "révai-andics-molnárerik"-féle káros,

nemzetpusztitó történelmi szemlélet  ellenszere lenne.  Erre igen nagy szükség

van, mert az egyetemeken még ma is föként azok tanitják történelmünket, akik a

kommunista indoktrináció áldozatai voltak és még ma sem tudnak

megszabadulni ettöl a rémálomtól.  Természetesen angol kiadás is készül, mert a

régi román-cseh-szerb-francia-angol propagandagépezet még ma is ellenünk

dolgozik, mivel a hazugsággal kitömött könyveiket nem dobták ki a könyvtárak

polcairól.

Örömmel jelentem, hogy  könyvakciónknak már nyoma van  mindenfelé.

Nemrég a U of Hawaii fökönyvtárában böngésztünk az ottani lakos Syilvia

lányommal és barátnöjével Dr. Szabó Matilddal, s meg is találtuk néhány

könyvünket.  A honlapunk is  müködik, mind szélesebb körben válik ismertté.

Hitelünk van. mert gondosan vigyázunk a tárgyilagosságra  s a megfelelö

dokumentációra. 

................................

A  NEMZET  FÖBB  GYÁSZNAPJAI

Mohi puszta  1241 április 12

Mohács  1526, augusztus 29

Világos, 1849 augusztus 13

Don kanyar. A II hadsereg pusztulása, 1943 február.

Német megszállás 1944, március 19

A forradalom szovjet vérbefojtása l956, november 4

A kettös állampolgárság,  a kormányfö okozta leszavaztatása, 2004, december 5

Le feledjük: Ez az utóbbi szégyenfolt  letörölhetö és a
nemzet becsülete  visszaállitható!
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HAZAMENTEK

Az utóbbi idöben sok  cserkész testvérünk és támogatónk  távozott sorainkból.

* 

Pattantyus Magda  cscst. 2005. Alapitója volt a ma is sikeresen müködö

montreáli  Szent Margit lcs. csapatnak. Könyvakciónkat haláláig támogatta.

2004 Január 24-én temették  Sarasotában (FL) Apáthy Laci búcsúztatta a

KMCSSZ nevében.

*

Kálnoky Ernö cscst. Az egyik clevelandi csapatunk hosszú éveken volt

parancsnokát  és  a könyvakciónk lelkes támogatójátt  vesztettük el.  Fillmore

egyik rendszeres  munkásaként ismertem meg, aki barátaival  épitgette,

javitgatta cserkészparkunkat. Néhány évvel ezelött még aktivan résztvett a

könyveink csomagolásában és postázásában, Clevelandban.

*

Cseh Tibor cst.  Életének nagy részét a Cserkészszövetségünk és a  szükebb

hazája,  Erdély érdekében kifejtett munkában töltötte. Súlyos betegségéböl csak

részben kigyógyulva, egy kézzel pötyögtette a számitógép billentyüit, de

haláláig nem adta fel a harcot szeretett Erdélyéért. 

*

v.Kölley  György cscst. Az I. kerület parancsnokát és az évenként megrendezett

európai és amerikai körutak szervezöjét sokezren ismerték. Különösen értékes

volt az otthoni  fiatalok "kicsempészése" a nyugati táborokra és körutakra.

Ezeken a táborokon sokan tettek titkos cs. fogadalmat az otthoniak közül.

Hosszú éveken át nálunk, Hamiltonban "rendezték soraikat" érkezésük után

vagy hazaindulásuk elött. 

*

Nt. Baksa Csaba. Hosszú éveken át a hamiltoni  Kálvin János Ref. Egyház

pásztora és a ref, Turul cscs. parancsnoka volt. Érdemei vannak a magyar zene s

föként Liszt Ferenc hamiltoni megismertetésével kapcsolatban. 

*

Adomány érkezett  a Kardos családtól  Gyenge Zsiga, halálának egyéves

évfordulójára. Zsiga bá' sok éven át a hamiltoni  Kálvin János Ref. Egyház

presbitere és a ref, Turul cscs. fenntartótestületének elnöke volt. Nyugodjék

békében!

**********
LÁTOGASSA MEG  ÚJ HONLAPUNKAT:

http://www.hungarianhistory.com
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BUDAPESTI  JELENTÉS

Mostani látogatásom célja a szlovák  történelmi zsebkönyv  kiadása és elosztása

volt.  Mivel minden egy kicsit döcögösen megy, elég idöm volt a könyvakciónk és

általában a nyugati magyarság  nemzetszolgálati akcióiról elöadásokat tartani.

Miután már régen nem kell fizetnem  a közlekedési eszközökön, elvállaltam

elöadásokat vidéken is. Kezdjük az elején:

1. KET, Budapest, október 20. Ebben az ifjúsági szervezetben másodszor

tartottam elöadást, de sajnos utóljára. Mivel megvonták tölük az állami támogatást,

fel kellett adniuk a termet. Szomorú...

2.  Budapest ,  október 26

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete  Mária utcai  szervezetének, Spaller Árpád

rendezésében.

3 .  Veszprém,  november 5.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Alapitvány, a Vitézi Rend, és a M.V.O.

56-os Szövetség meghivására, v. Pintér Kornél rendezésében.

4 .  Mátyás fö ld ,  november 7

A katolikus plébánia termében, Amberboy Zsolt cst., a 412. Kalazanti Szt. József

cscs. parancsnoka  rendezésében. Örömömre, föként fiatalok voltak jelen

5 .  P é c s . november 9

Cseh László cst. rendezésben, a papnevelde épületében. Kitünö diákhallgatóság! A

KMCSSZ örökös tiszteletbeli elnöke Mattyasovszky-Zsolnay Miklósék is

megtiszteltek jelenlétükkel. Szives meghivásukra Náluk szálltam meg.

Meglátogattam a volt hamiltoni öregcserkészünket, Pálfai  Dezsöéket is.

6 .  S z i g e t s z e n t m i k l ó s ,  november 13.  

SZER: a kárpátmedencei magyar cserkészek hétvégi tábora. A 400 résztvevöböl kb

40 roverkorban lévö vagy idösebb hallgatóság volt. Figyelmesen hallgattak s jó

kérdéseket tettek fel, különösen egy erdélyi történelemtanár.

Az alábbi régi  cs.barátokkal találkoztam:  Sütö István, Böviz László, Miskolczy

János, Liko János (Zágráb), Németh István és fia.

7 .  K o m l ó ,  november 15

A mindenhol  található erdélyiek szervezöje,  Dr. Tamás Attila rendezésében, a

kulturházban megtartott elöadás - a kérdések özönéböl itélve, igen sikeres volt. Ide a

szekszárdi barátunk, Dr. Kövesdy Pál ajánlott be. 

8.  Szekszárd november 17

Dr. Kövesdy Pál, az itteni erdélyiek lelkes szervezöje hivott meg és ajánlott be

Komlóra. Elfelejtettem  értesiteni az ott élö unokaöcsémet, de valahogyan

találkoztak és meglepetésemre, együtt vártak az állomásnál. Kultúrteremben nagyon

jó közönség elött tartottam meg elöadásomat. A másfél nap alatt Dr. Kövesdy Pál és

kedves feleségének a vendégszeretetét élveztem, söt az unokaöcsémet, Baky Pétert

is meghivták az ebédre.

9 .  M a i n z ,  november 21

Kissé körülményes utazgatás után, Szerdahelyi Kálmán rendezésében került sor a

Mainzi Magyar  Kultúrköri elöadásomra. A hallgatóság  kitünö volt. Bántó és 

elgondolkoztató, hogy ennyi  értékes ember  külföldön  kénytelen       kamatoztatni
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tudását. A Kör  minden egyes tagja  hiányzik a magyar tudományos és gazdasági

életböl.

Házigazdám és utazgatásom szervezöje,  lebonyolitója és szállásadóm a cserkész

körökben ismert  család tagja, Dr. Szappanos László volt. 

10 .  Köbánya  november 25

A Köbányai  Polgárok Nyugdijas Klubja  hivott meg egy elöadásra, Marksteinné

Julianna rendezésében. Kissé kétkedve fogadtam el a meghivást, de kellemesen

csalódtam. A hallgatóság figyelt, hiszen sok olyan tárgyról beszéltem, ami

számukra új volt. 

11 .  Szeged , december 2

Szilágyi Árpád öcs., a Közéleti Kávéház müsorvezetöje rendezésében. Tóth Károly,

az ismert erdélyi aktivista barátunk ajánlatára. Az elöadást az ismert Virág cukrászda

elegáns "zöld" termében tartották. Sajnos kérdésekre már alig jutott idö, mert más

rendezvénynek kellett a hely.

1 2 .  K á l o z ,  december 3

Lónay Gyula meghivására, a község kulturházában. Utána kitünö "pincézés" a

polgármester, Weisengrúber Imre és kedves felesége mintaszerü  borospincéjében

illetve présházában. Másnap  Gyula szivességéböl megnéztük a római  Gorsium

romjait, Tác községben.

13.  Magyarok Háza,  Budapest  december 6

"Magyar Revizió svéd szemmel - Nemzetpropagandánk a nagyvilágban - Kettös

állampolgárság" cimmel tartottunk elöadást hárman: Dr. Gidai Erzsébet, Dr.

Solymossy Péter és jómagam. A házigazda az ismert szinésznö és  bátor  aktivista

Kéri Editke volt.

14. Piliscsaba Pázmány P.T.E. Prof. Dr.   Botlik József két osztályának

tartottam elöadást. Jóval többen voltak a vártnál, mert sokan a történelem szakról is

átjöttek az elöadást meghallgatni. Sikeres volt, igy újabb meghivást kaptam 2005

május 3.-án, három csoportnak  tartok elöadást a tervek szerint. 

15. Nagykovácsi, december 10.  Valahai rajparancsnokom, és apahelyettesem,

Czöndör István unokaöccse,  László meghivására, a  Balogh Lászlóék házában

tartottam elöadást,  magas szinvonalú közönségnek. 

Ezzel be is fejezödött a 2004-es elöadás sorozat. Hálás köszönetemet fejezem ki

szervezöknek és vendéglátóimnak.

Idöhiány miatt, sajnos le kellett mondanom egy meghivást Újvidékre. Egy

félreértés miatt nem jutottam el  Öttevénybe, amiért bocsánatot kell kérnem

Gyökeres Timeától.

TALÁLKOZÁSOK

Budapesten  rendszerint igen sok kanadai és amerikai  jóbaráttal, támogatóval,

találkozom.  Most, többek között  Dr. Kontur Lászlóval, Dr. Magyar Sándorral és

Gizikével, Dr. Forgách Péterékkel, Dara Ferenccel, a Kaliforniából hazatelepült

Zsótér Bandival.  Bandiról csak annyit, hogy  sorozatosan résztvesz a senior

úszóversenyeken és már egy nyalábbra való érmet úszott össze. Decemberben csipö

operáción ment keresztül, de már erösen  készül a következö versenyre.
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BUTTY  FERENC KITÜNTETÉSE
Amint már jelentettük az elözö Hollóban, Butty Ferenc, régi  pártfogónk, a KMCSSZ

felhivására  nagyösszegü adományt juttatott el a Teleki szobor alapra.  Adománya

elég volt az alap tartozásának kiegyenlitésére.

A Teleki Alapitványt kezelö Bethlen Gábor Alapitvány, müvészi  Teleki emlékérmet

készittetett Rieger Tiborral a szobor alkotójával. A kuratórium ezekkel az érmekkel

azokat  jutalmazta, akik nagy mértékben hozzájárultak a szobor felállitásához.

November 2.-án, a Magyar Tudományos Akadémia  disztermében osztották ki az

érmeket, diszes oklevél kiséretében. 

Érmet kapott Butty Ferenc, A Külföldi Magyar Cserkészszövetség és Magyaródy

Szabolcs. Feri bátyánk érmét húga  Kovácsné Mária vette át. 

Szivböl gratulálunk  Ferenc!

***

FÖBB ESEMÉNYEK

Október 21,  Makk  Éva és Imre a világhirü, Honoluluban élö festö házaspár 

történelmi képsorozatának átadása a Magyar Hadtörténeti Múzeumban. A nyolc nagy

festmény végleges helyére került  régi ismerösöm Dr. Holló József tábornok

jóvoltából. A ünnepségen  igen sokan vettek részt. Az ünnepi beszédet Prof.

Jeszenszky Géza v. külügyminiszter és washingtoni nagykövet mondotta. A

sorozat, a tervek szerint még bövülni fog. Ehhez a Hadimuzeum mütermet fog Makk

Imre rendelkezésére bocsájtani, hogy ne  Honoluluból kelljen szállitani a képeket.

December 9. M.Szabó Imre meghivott egy TV beszélgetésre a BP TV esti

adásában. Györffy László iróval  beszélgettünk egy rövid ideig.

December 10. Dr. Becsey Zsolt EU képviselövel  beszélgettünk a

Képviselöház irodaépületében.  Felajánlottam könyveinket és a CD lemezeket.

20 drb Cseres könyvet bocsájtottam rendelkezésére.
December 12-án Hévizi Józsa és férje József lakásán jöttünk össze és kishíján

megváltottuk a világot.  De a világ nem hagyja magát... Pedig a résztvevök igen

jólképzett aktiv magyarok voltak:  Czigány Imre (Belgium), Vekov Károly (Erdély),

Reiner Péter, Bedö Árpád,  Lipcsey Ildikó, jómagam a háziakon kivül. Nagyon

belejöttünk a beszélgetésbe, de mivel a háziak másnap dolgoztak, kénytelenek

voltunk hazakullogni

December 15.  Egy volt torontói magyar ujságiró,  Tom Kennedy jóvoltából,

egy igen érdekes és értékes  konferencián volt alkalmam résztvenni.  A Magyar Rádió

Elnöknöje, Kondor Katalin meghivására, a jobboldali ujságirók találkozhattak az

amerikai követség egyik fötisztviselöjével, Ms. Kate Marie Byrnes nevü igen

fontos személyiséggel. (Byrnes v.  külügyminiszter rokona talán?)

A fiatal högy  nagy figyelemmel hallgatta a magyar ujságirók felszólalásait.

Tudtommal nem igért semmit, de ugy láttam szimpatizált valamelyest az üggyel.

Remélhetjük, hogy az amerikai nagykövetség egy kicsit jobban bánik majd a

jobboldali lapok tudósitóival. Nagy örömömre, alkalmam volt, néhány szó 

kiséretében átadni neki nyolc darabot a "Hungary -  Eleven Hundred Years of

Success" CD lemezünkböl. A maradék lemezeket Kondor Katalinnak és az

ujságiróknak adtam át.
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MAGYAR  SZOLIDARITÁS TÜZE

 Az 1933-as gödöllöi jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar

Szolidaritás Napot rendezett. Az elöre megbeszélt napon cserkészeink

tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A

megbeszélt idöben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllön, a Hargitán, a

Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar

cserkészek voltak.

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújitotta  e

fontos kezdeményezést.  Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében,

Kazahsztántól Honoluluig,  Svédországtól  Rio de Janeiróig, a föld minden

magyarok által lakott részein fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák.

Ezentúl, az évi munkatervünk állandó része lesz a Magyar Szolidaritás Tüze.

Kérjük csapatainkat, hogy ezt  figyelembevéve, már az idén is valósitsák meg  e

tervet.  

Tavalyi tapasztalatok alapján  kérjük, hogy a láng, mindenhol a helyi

idöszámitás  szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobbanjon fel a

nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zeland, Ausztrália vonalától

kelljen útra  és végigkisérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki.  

Igy, amikor  Budapesten felröppennek a Szent István napi tüzijáték  elsö

rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig

még ugyanannyi  órai utja  van hátra.

Valószinüleg nincs olyan idözónája a Földnek, ahol nem élnének

cserkészeink és más magyarok, igy csak szervezés kérdése  a megvalósitás:

Tábortüz Croydonban, Fillmore-ban,  Los Angelesben, egy gyufavillanás a

Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek

Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban,

Krasznahorkán, Calgariban, New Yorkban  vagy Körösmezön.  Azok, akik a

budapesti tüzijátékot nézik, a felreppenö  elsö rakétát  tekintsék a magyar

szolodaritás tüzének fellobbanásának. 

Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON ,

csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot átölelö testvéri összetartozás

kifejezése váljon hagyománnyá  és legyen a magyar identitástudat egyik pillére.

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket

jelezzék E-mailen: corvinus@mountaincable.net 

Jó Munkát!

Lendvai Imre cscst Magyaródy Szabolcs, cscst.

Elnök.           KNCSSZ

KMCSSZ           Hunyadi Öcs. Mk.
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TÁMOGATÓINK

Köszönjük a 2004 joktóner 1-töl, december 31-ig beérkezett adományokat:

      (Csak a nyomtatott   kiadásban)

HUNYADI ÖCs.MK.                                            Fax:  (905) 389-0248
42 JUANITA DR.                                                Tel :  (905) 389-5007                                                                         
HAMILTON, ONT.
L9C 2G3, CANADA                        H - 52
                       F  E  L  A  J  A  N  L  A  S                                                    F  E  L  A  J  A  N  L  A  S                                                                                            

Az öregcserkészek angolnyelvû, magyar történelmi  könyvakciójára
felajánlok az 2005. évre:  Egy összegben:....................$, 
Kérjük a csekket “HUNYADI ÖCS. MK. BOOKS“ névre kiállitani.  
Az adóelismervényt erre a névre kérem kiállitani:

NÉV:.........................................................................................................

UTCA.......................................................................................................

VÁROS..............................................ST./Prov...........Ir.Sz/Zipp.................

Adó elismervényt kérek (30 dollártól)                nem kérek.         

(Adóelismervény csak az USA és Canada területén)

                                CD lemezt kérek     

KÖSZÖNET   MUNKATÁRSAINKNAK:

Cseremely Péter, Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Csóli Simon,  Kardos

Gabriella-Géza, Kaffka Margit,  Bányai Ferenc, Szijártó Zsuzs, Buda Márta,  a Makk

Család, Glóbits László,  Magyaródy Rózsi, a Gráber család,  Dr. Forgách Péter,

Somogyi Vince, Beodray Ferenc, Kis Ferenc,  Lamperth Cili,  Vámosi József-Margit,

Hábel György,  Nagy Baka György, Likó János,  Kazal László, Kenessey Csaba



12

 EZ ÉVI   KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Az év második felében alábbi könyveket  szeretnénk  kiadni és
postázni:

1. Pozsony, Ferenc: The Changos

2. A négy etnik történelem angolul.

3. Atrocities committed against Hungarians

4 DuNay: Román történelmi zsebkönyv 2. kiadás

Az elsö három költségi elöirányzata  cimenként  12,000 US$
A DuNay könyvé  6,000 US$

Összesen  kb.  42,000 US$ 

Ennek kb. a harmada van meg. A tavaszi gyüjtésünktöl függöen,
valamit  el kell halasztanunk. De melyeket?  Ez mind fontos könyv,
hiszen évszázados történelmi mulasztást pótol. 

Magyar egyházaknak, egyesületeknek is érdekük volna a
magyarságra nézve kedvezö könyvek kiadása. Márcsak azért is, hogy
gyermekeink, unokáink s majd azok leszármazottai  ne idegen, hazug
könyvekböl ismerjék meg öseik történelmét. 

Támogatóinknak szivesen küldünk a szeptemberben gyártódó
CD lemezünkböl. amelyen  közel 90 teljes angolnyelvü könyvünk és
sok tanulmány, cikk van.  A fiatal számitógépes gyermekeink,
ismeröseink szivesen  elfogadják 

Volna  örökös nélküli  a támogatóink között?  Hogy
biztos lehessen dolgában, az elöszámla alapján egyenesen a
nyomdának vagy a postának küldheti a nagyobb összegü
adományát!

Ha  kifizeti  egy  könyvünk  költségeit,  nevét
feltüntetjük  a  könyv  impressum  oldalán!

**********
LÁTOGASSA MEG  ÚJ HONLAPUNKAT:

http://www.hungarianhistory.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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