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Magyar  "imázs" a külföldi mediában
Ez a cikk kimaradt az elözö Hollóból, tehát egy  kissé belepte a por, de nem árt,

ha tudunk róla, mi folyik körülöttünk..

 Az amerikai TV hálózatokon 1999/2000 telén javában folyt a

történelemhamisitás - ellenünk.  Ugyebár történelmet különbözöképpen lehet

hamisitani. A legegyszerübb az elhallgatás. Ha nem beszélek vagy irok valamiröl, az

nem létezik. Nem is veszedelmes, mert nagyon  kevesen  veszik észre a kihagyást. S

ha észreveszik? Na és?  Ki fogja számonkérni a szerkesztöktöl? A támadó hamisitás

kinagyitja a hibákat és elhallgatja a jótulajdonságot. Ezt a módszert a tradicionális

ellenségeink használják. A  harmadik módszer az egyoldalú információkra való

támaszkodás, az ellenvélemény gyenge és tendenciózus beállitásával és gúnyos

tálalásával. Mindhárom módszer használatban volt  a közelmúltban.

December  nyolcadikán lettem figyelmes  az egyik kirivó esetre. Kanadában a TLC

Discovery TV társaság egyik állomására tekertem a gombot. Ott éppen a

"Countdown. The Greatest Achievements of the 20th Century." (a huszadik század

legnagyobb teljesitményei vagy eredményei) cimü program ment.  Igen érdekes

dolgok voltak benne. A technikai és egyébb  tudományos felfedezések mellett

megjelent a berlini fal ledöntése,  Tienamnen téri jelenet, amelyen egy szál kinai fiú

kitárt karokkal próbálja leállitani a harckocsi oszlopot, stb. A legnagyobb

meglepetésemre, a mi 56-os forradalmunkról, vagy a nyugati határ kinyitásáról, egy

szó emlités nem történt.  A következö alkalommal elejétöl végignéztem a programot,

hiszen többször ismétlik  még ma is.  Kiderült, hogy 17 (tizenhét)  ismert tudós

válogatta ki a megjelentetésre érdemes  témákat.  A tudósok között volt a  Magyar

Tudományos Akadémia  kommunista  korszakának utolsó elnöke, Berend T. Iván is,

aki most az egyik kaliforniai egyetem megbecsült tanára.  Nos, ez világos.  A

feltételezett   tizenhat 56-elleni szavazat,  egy ellenében  nyilván nem számitott

semmit. Csak arra volnék kiváncsi, hogy ki szavazott mellette. Mert Berend T.

Ivánról ilyesmit igazán nem tételezhetünk föl.

Felháborodásomban tollat (számitógépet) ragadtam és a következö levelet irtam a

TLC Discovery társaságnak:

"Tisztelt Szerkesztöség:

Meglepö, hogy a  huszadik század egyik legnagyobb jelentöségü eseménye,

amelynek nagy befolyása volt  az életünkre és a  Szabad Nyugat és a Szovjet Unió

közötti egyensúlyra, az 56-os magyar forradalom, nincs megemlitve.
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A magyar diákok és munkások forradalma 1956 október 23-án, történelmi

fordulópont volt, a Szovjet Unió Sztalingrádja. A hatalmas  erejü Vörös Hadsereg,

letörte a forradalmat,  a magyar szabadságharcosok ezreit ölte meg, de ezzel a

kommunizmus  maga is halálos sebet kapott, amelyet sohasem tudott többé

kiheverni. Ez volt az elsö alkalom, amikor a Szovjet Unio  kénytelen volt a (külföldi)

munkások vérét ontani. Azoknak a munkásoknak a vérét, akiknek a

"védelmezöiként" tetszelegtek. Ez nem egy "bársonyos", hanem egy nagyon is véres

forradalom volt!

Ennek a forradalomnak a következménye volt az u.n. Euró-Kommunizmus

megszünte is. Az óriási francia és olasz és más kommunista pártok lemorzsolódtak és

elvesztették széleskörü támogatásukat, amelyet addig élveztek. A Kommunista

Internacionálé is  szétesett.

Tisztelettel ajánlanám,  hogy az önök "tizenhét prominens tudósa" nézze át a

könyvek és esszék százait, nem is emlitve az ujság és folyóirat cikkeket,    amelyek

ezzel a tárgykörrel foglalkoznak.

Minket soha sem kárpótoltak  az ezrekért, akik életüket vesztették ebben a

küzdelemben, nem a többszáz rombadölt épületért, sem azért a sokszáz millió

dolláros kárért, amely a forradalom vérbefojtása után spontán rendezett, a  világ

legnagyobb sztrájkja okozott.

A legkevesebb, amit elvárhatunk önöktöl,  egy igazságos, kollektiv értékelés és

ennek a nagy eseménynek a  besorolása az önök Greatest Achievement  müsorába."

Alig csillapodott valamelyest felháborodásunk  a  "Countdown" ügy miatt, máris

egy másik történelemhamisitással kellett  foglalkoznunk. CNN, az egész világon

milliók által nézett  hirtelevizió, december 23-án kora hajnalban egy hosszú

helyszini közvetitést adott Temesvárról és Bukarestböl, a román forradalom tizedik

évfordulójának alkalmából. Mindezt  Tökés László és a magyarság  megemlitése

nélkül. Ez volt a történelemhamisitás teteje. Erre a CNN Headline News

szerkesztöségének az alanti levél ment: 

"Ma (december 23-án) hajnalban önök egy hosszú helyszini közvetitést

sugároztak Temesvárról és Bukarestböl, a román forradalom tizéves  évfordulója

alkalmából. 

A temesvári polgármester és az önök tudósitója  - nem kis fáradtsággal - sikeresen

elkerülte  a magyarok és Tökés László nevének emlitését, akinek egy kis faluba való

kényszeráthelyezése elleni tiltakozása robbantotta ki a  tüntetést, amely egy teljes

erövel kitörö  forradalomhoz vezetett. A bukaresti események napokkal késöbb

kezdödtek.

Valójában nem tudom, hogy miként magyarázzam ezt a kihagyást, történelmi

tudatlanság, vagy  szándékos történelemhamisitás történt?  Mindkét esetben a CNN

hirneve forog kockán. Legalábbis azon milliók elött, akik a CNN-en látták a

történelmformáló  eseményeket." (A levelek az angol szöveg értelemszerü forditásai.) 

Mindkét levél, a cimzetteken kivül,  közel ötszáz cimre ment ki az Interneten,

azzal a kéréssel, hogy aláirva saját nevüket és cimüket, küldjék be a

szerkesztöségeknek.  Természetesen nem mindenki ér rá, vagy  akar foglalkozni

ilyen lobby munkával. De sok visszajelzés érkezett, amelyben értesitettek, hogy

több barátjuknak is továbbitották a leveleket, beküldését kérve.
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Lesz eredménye ennek a levélkampánynak? A már eladott  és leadott programokat

- érthetö okokból - nem fogják megváltoztatni. A jövöben azonban nagyobb

figyelmet forditanak érzékenységünkre, mert tudják,  figyeljük tevékenységüket.

Lehet, hogy az eddigi néhányszáz levél nem elég. Majd irunk többet és többször.

Elöbb-utóbb  megértik, nem türünk további   történelemhamisitást. 

Vannak azonban biztató jelek is. December 27.-én a  BBC  Kanadában is

közvetitett hireiben néhány perces közvetités foglalkozott a Közép és Kelet-

Európában fellépö nacionalizmus jelenségeivel. Az Osztrák-Magyar monarchia

szétrombolása után keletkezett nemzeti államok  nacionalizmusát emlegették.

Kiemelték az osztrák és a szlovák nacionalista pártok  idegengyülöletét. A szlovák

nacionalista párt vezetönöje felhasználta az alkalmat, hogy figyelmeztesse a

magyarokat, hogy ne követeljenek jogokat, ha nem akarják a kötelességeiket

teljesiteni a szlovák állammal szemben. Eléggé keményen  beszélt, igy nem sok

szimpátiát keltett a nézökben.  A visszatérö motivum a párkányi hid roncsai voltak,

amely elött egy szlovák  férfi megelégedésének adott kifejezést, hogy a két kormány

végre elhatározta, hogy Európai  Unió pénzével ujjáépitik a második világháború óta

csonkán álló hidat. Nem mondta, hogy ez száz százalékban a szlovák állam hibája

volt, de talán most ennyivel is megelégszünk....

Január harmadikán a New York Times remekelt.  Amint már több budapesti lapban

is hirt  olvastunk erröl az esetröl, "Hungary's Millennium Fireworks: a Royal Puzzle"

cimen a lap budapesti tudósitója, Donald  G.  McNeil irta, nyilvánvalóan, föként

olyan barátainak a véleményére alapozva, akik a Szent Korona jelentöségével

nincsennek tisztában, söt annak a puszta  lététöl féltik biztonságukat. Nyilván az

elmúlt  évtizedek félretájékoztatása, történelemhamisitása okozza ezt a félelmet.

Ugyanis, amint a köztársasági elnök Úr is  emlitette - igaz, negativ módon - 1848-

óta a Szentkorona tagja volt minden állampolgár, aki Magyarország területén élt s a

mai emberi jogokhoz hasonló védelemben részesült.  Amikor ezzel visszaéltek az

önkényuralmak basái, azt a Szent Korona  ellenére tették, amely  büntetendö

cselekmény volt 45 és 56 után is. Sajnos az évszázados fejlödésen  átment magyar

alkotmányt 45 után, népszavazás és törvényes keretek nélkül, idegen fegyveres

megszálás alatt, elcserélték a ma  is érvényben lévö szovjet mintára készült

alkotmányért.

A cikk végén közölt "pesti vicc" pedig Amerikában "öv alatti ütés"-ként ismert,

izléstelenség volt, ami McNeil urat  és barátait pontosan és hitelesen  minösiti. 

A tisztelt és többnyire hiteles  amerikai National Geographic folyóirat újabb

meglepetést okozott a februári számához csatolt Balkán  térképével.  Az egész

világon terjesztett  népszerü magazin térképészei, nemes egyszerüséggel, a Balkánra

helyezték  Magyarországot, fittyet hányva a  kultúrális és földrajzi tényeknek

valamint a történelmi meghatározásoknak. Ez persze felbolygatta az amerikai magyar

aktivistákat s többek között Sisa István és Balogh Sándor professzor tiltakozó

levélakciót szerveznek. Reméljük, a horvátok is felfortyannak  e közönséges

hamisitásnak és téves besorolásnak láttán. 

A felsorolt sérelmek megerösithetik  azt a  nemkevés magyarban felkeltett

gyanut, hogy a magyarság jóhirének van néhány esküdt ellensége a világban, akik

kényük-kedvük szerint  kihagyással, nyilt hamisitással és  tények ferditésével

ártanak jogos érdekeinknek. Az "imázs" hivatalnak akadna  dolga elég... 
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Szilveszterkor azonban nagy öröm ért minket. A már hagyományos bécsi

hangversenyröl a magyarság régi barátja,  Mr. Walter Cronkite adott tudositást.

A müsoron Strauss "Éljen amagyar"  cimü indulója volt az egyik szám. Mr. Kronkite,

aki az 56-os forradalmat fiatal tudósitóként élte át  Bécsben és Budapesten,

kommentárjában visszaidézte a forradalmat. Kihangsúlyozta a magyar nép

szabadságszeretetét és az óriási áldozatokat, amelyeket ezért hozott a történelem

folyamán.  Élményei alapján örökre szivébe zárta a magyar népet. Soha nem szünt

meg barátságának kifejezést adni, ahol erre alkalom kinálkozott. Ha eddig még

nem történt meg, ideje volna talán egy magas állami kitüntetésben

r é s z e s i t e n i . . . .                                                                                        Magyaródy Szabolcs

**********

HIREK

Kitüntetés. Telek József, régi támogatónk és kutatónk vette át jól

megérdemelt kitüntetését  Torontóban. Mentzel Gábor fökonzul úr,  2000,

szeptember 27-én adta át  barátunknak a Nemzeti és Kulturális Örökség

Miniszteriumának, PRO CULTURA HUNGARICA  plakettjét és az oklevelet.  A rövid,

bensöséges ünnepség  alkalmával   a Munkaközösség részéröl megjelentek Kardos

Gabriella, Kardos Géza és a Magyaródy házaspár. 

Telek József már évek óta kutatja és fénymásolja számunkra a  Magyarországról

szóló  - számunkra kedvezö könyveket.  Az egyik ilyen kötetet: Viscount Rothemere:

"My Campaign for Hungary", most készitjük elö a honlapunk számára. Ezen

túlmenöen, számos szakkönyvel, tanulmánnyal gyarapitotta az emigráció kulturális

teljesitményét.

Föbb munkái között  van a több mint ezerötszáz oldalas, háromkötetes "History

of Hungary and Hungarians 1848-1999. A Select Bibliography", amelynek ujabb

kiadása a napokban kerül nyomdába. Hézagpótló müvei között van: "Peace by

Negotiation" és "Trianon and Canada".

Mi is szivböl gratulálunk s további Jó Munkát kivánunk.

 *******************

A VOLT  5 K.E.G  ÉS A 160.  MÁTYÁS KIRÁLY  CSAPATOK  HIREI

Velösy Béla cscst. a két csapat 1945 elötti parancsnoka az idén lenne száz éves. Béla

bá leánya Zsuzsa és barátai jóvoltából rövidesen  felkerül  az emléktáblája a Fenyö

Katedrális egyik fájára.

A nyáron kaptuk a szomorú hirt, hogy Béla bá jobbkeze, Dr. Póka Ervin cscst.

kaliforniai otthonában elhunyt. Ervin bá kitartó támogatója volt könyvakciónknak,

s a csekkhez mellékelt soraiban dicsért és buzditott bennünket. Nyugodjék békében!

******************************

FOGYUNK, NAPRÓL NAPRA KEVESEBBEN VAGYUNK,

ÁLDOZATKÉSZ MAGYAROK. KÉRJÜK SZEREZZEN

TÁMOGATÓKAT A  KÖNYVAKCIÓNK SZÁMÁRA

A CIMÜNKRE KÜLDÖTT KOSZORÚMEGVÁLTÁST 

OKLEVÉLLEL IGAZOLJUK  ÉS ADÓELISMERVÉNYT ADUNK
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A TELEKI PÁL KONFERENCIA 

A 2000-es Központi Jubileumi Tábor  keretében megtartott  Teleki Pál

Konferencia sikeresen befejezödött. A hallgatóságot az fcs. altábor  tagjai, az

altáborokból néhány órára  nélkülözhetö vezetök és  vendégek alkották. Legkisebb

létszám  tizenöt, legmagasabb  pedig  hatvanon felül volt. Több elöadás után

kérdésekre és hozzászólásokra válaszoltak  az elöadók.

Az alanti elöadások, illetve felolvasások  hangzottak el (két elöadás cime még

változhat, az irott anyagtól függöen).  

PÉNTEK, aug. 11:

1.  "Magyarságtudat és a cserkészet": Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Miklós ör. TB. e.

2. "A KMCSSZ a 21-ik században" Lendvai Imre cscst. Szöv. elnök 

3. "Média figyelés, mint magyar feladat"  Prof. Dr. Ludányi András. öcs.

4. "Cserkészet - magyarságszolgálat"*  Dömötör Gábor, cscst. IB elnök

5. Kerekasztal. " A Kárpátmedence magyar cserkészete"

(Martonné Némethy Márti és Kontingesvezetök)

6. Kerekasztal "Europa-Délamerika-Ausztrália felnött cserkészete

(Nyisztor Judit, Tóth Eszter,)

7. "A határontúli magyarok"  Dr. Báthory János, a HTMH elnökhelyettese

SZOMBAT, aug. 12

9. Kerekasztal. "Munkaközösségek, felnöttcsapatok szervezése.

Magyaródy Szabolcs (Kovássy Marianne*, Tóth Attila* irásai)

10. "Magyar érdekek képviselete nemzetközi fórumokon" Dr. Chászár Ede cscst. TB

elnök

11. "Cserkészek  magyarság szolgálata".*     Magyaródy Szabolcs cscst. öcs. vt.

12. "Eredményes politikai lobby levelezés módja." Latkóczy Emese st.  MEJA/HHRF

igazgató

13. Összefoglaló a konferenciáról: Prof. Dr. Chászár Ede, cscst. TB elnök

HÉTFÖ, aug14

14. "Az autonómia kérdése": Prof. Em. Dr. Balogh Sándor:*   (felolvasás) 

15. "Országpropaganda magyar módra.": Sisa István*   (felolvasás) 

16.  "Alapelvek és adalékok  magyarságunk megtartásához": Baranski Tibor 

SZOMBAT, aug 19

17. "A trianoni tragédia és a mai nemzetközi politika (Overcoming the Legacy of the 

Trianon Peace Treaty)".     Prof. Dr. Jeszenszky Géza  nagykövet

A  csillaggal (*) jelzett  elöadások szövege már kapható. A többi folyamatosan

készül, ahogyan  gépelni tudjuk a hangszalagra vett anyagot.Késöbb sor kerülhet  a

legnagyobb érdeklödésre számitó anyag számitógép lemezen való terjesztésére.

A Konferencia   rávilágitott  a külön rendezés szükségességére is. Ugyanis a jövö

szempontjából legfontosabb  vezetök rendszerint nem tudtak  eljönni az elöadásokra,

mert az altáborok nem tudták nélkülözni öket. Fontolóra kell tehát venni egy-egy

régionális konferencia  megrendezését, amelyen nemcsak az emlitett fiatalok, de más

érdeklödök és közéleti szereplök is résztvehetnek.

Dr. Chászár Ede cscst.                                                       Magyaródy Szabolcs cscst.
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KÖNYVAKCIÓNK   HIREI

Történe lmi  zsebkönyvek

Miután  egyetlen magyar hivatalos szerv sem támogatta a szerb  nyelvü, szerb

történelmi zsebkönyv kiadását, magunk  vágtunk bele.  

A Szilágyi Károly, ismert magyar  történész-újságiró, aki anyanyelvi szinten beszéli

a szerbet, vállalkozott a könyvecske megirására. Kényesen ügyeltünk a könyv

tárgyilagosságára. A könyvet Prof. Pecze Ferenc D.Sc. és a belgrádi egyetem magyar

tanszékének vezetöje, Dr. Sava Babic  lectorálta. Az iró mindkét szakértö  tanácsait

elfogadta és bedolgozta a könyvbe. 

Ezt a külsejében igénytelen, de tartalmában annál fontosabb  zsebkönyvet ötezer

példányban nyomattuk ki. 

A terjesztés lebonyolitására Pecze professzor úrat kértük fel, aki  nagyszerü munkát

végzett. Mint az otthoni Hunyadi Szövetség elnöke,  rendkivül széles ismeretségi és

baráti körén keresztül,  rövid idön belül a könyvecskét átjuttatta  Szerbia

legtávolabbi zugába is, de föként magyarok lakta területre. Nota bene: az egyik  szerv

- diplomáciai bonyodalmaktól nem tartván -  1,400 kötetet juttatott át Belgrádba.  

A segitökészség  rendkivül nagy. Az egyik sympoziumon, ahová Bakos István, régi

barátunk révén kerültem be, szót kértem, s emlitettem, hogy ez a könyv létezik. Pár

perces  bejelentésem után azonnal jöttek a délvidékiek s kértek a könyvböl. Söt

elvállalták, hogy átvisznek akár száz darabot is, ha van. Nosza, berohantam a

városba és egy hátizsákravaló anyaggal tértem vissza. 

Sokan vettek részt az átszállitásban és szétosztásban, de természetesen a neveket és

szervezeteket nem emlithetjük. Bár kevesen olvassák közülük e sorokat, itt is

köszönetet  kell mondanunk áldozatvállalásukért.   

A szerbek között vegyes fogadtatásra talált e mü. Hireink szerint, az  igen befolyásos

(szerb) "Matica" szervezet hosszasan tárgyalta a témát. Végülis ugy döntöttek, hogy

nem próbálnak egy ellenkönyvet kiadni. A budapesti  szerb követség pedig közös

sajtóbemutatót akart rendezni, Pecze professzor úrral, amit ö udvarias formában

elháritott.

A román  zsebkönyv nyomdakész.  A mü irója  szintén figyelembe vette és beépitette

a lektor ajánlásait és észrevételeit. Ezt a szöveget már lézer nyomtatóval készitjük

elö a nyomda részére s remélhetöleg, november közepén már elkezdhetjük a postázást

illetve szállitást.

A szlovák változat is készülöben van, talán október végére készen lesz a magyar

kézirat.

A ruszin könyv kézirata is  készen lesz október végére. Ezzel kapcsolatban felmérés

van folyamatban, a nyelvet illetöen. Ugyanis a ruszin nyelvet kevesen, az ukránt és

az oroszt majdnem mindenki érti.  Érdekünk szerint, ezt a könyvet mindekinek  tudnia

kellene olvasni. Másrészt  elsösorban a ruszinokhoz szól. Most Kárpátalján

kérdezünk  meg néhány embert és a budapesti kárpátaljai kolónia  egy részét.

***************************

Hévizi Józsa könyve végre elkészült. A magyarnyelvü kiadás Püski Sándorék

gondozásában jelenik meg. Az angol  forditást napokon belül elkezdik Pesten.

Pozsony Ferenc Csángó könyve is - némi késedelem után -  napokon belül  a

forditó kezében lesz. 
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Jókay Károly cst, aki a rendszerváltás óta  Magyarországon él és munkája

mellett magyarságszolgálati ügyekben is fáradthatatlanul dolgozik,  az alábbi igen

fontos jelentést juttatta el hozzánk.

Teleházak Magyarországon és a Kárpát-Medencében

Magyarországon sok kistelepülés van (kb. 1800 van 1300 alatti lakossal és

2500 melynek lakossága nem éri el a 3000 föt). Ezekre jellemzö az állami és

közszolgáltató intézmények ill. kereskedelmi és üzleti szolgáltatások hiánya,

korlátozott vagy alacsony színvonalú müködése (pl. oktatás, müvelödés, szociális

gondoskodás, közlekedés, posta, banki szolgáltatások, áruellátás), a

munkalehetöségek szükössége, vagy teljes hiánya. A történelmi léptékü

következmény, ellentmondás: a falvak és lakóinak – különösen a fiatalok –

hátrányos helyzete, a vidék esélyegyenlötlensége, emberi, közösségi, természeti,

gazdasági és egyéb eröforrásaik kihasználatlansága, a rendkívüli adottságokkal nem

rendelkezö vidéki térségek leépülése egy olyan idöszakban, amikor csakis a váltás, a

dinamikus fejlödés biztosíthatja az új körülményekhez való igazodás és túlélés

lehetöségét.

Alulról jövö, civil kezdeményezésként jött létre az elsö magyar teleház 1994-

ben egy 1200 lelkes kis faluban (Csákberény). A teleház multifunkcionális

szolgáltató hely, ahol a fejlett információs és kommunikáció eszközök,

szolgáltatások – Internet - rendelkezésre állnak minden lehetséges közösségi,

egyéni, állami, üzleti és civil igénybevételre függetlenül a szolgáltatás tartalmától

(gazdasági, oktatási, müvelödési, szociális, igazgatási, stb.). E sajátos intelligencia

központok ily módon egyfelöl univerzális végpontokként szolgálhatnak a számukra,

másfelöl pedig kaput tárnak a nagyobb térségek, az egész világ felé az eddig elzárt kis

települések számára.

A Magyar Teleház Szövetség 1994 végén jött létre, jelenleg több mint 200 tagja

van. Elsöként a USAID (DemNet) támogatta külföldröl a hazai teleház mozgalmat

(1997-1999), jelenleg a Phare és Nagy-Britannia nyújt  szakmai támogatást. A

magyar kormány 1997 óta anyagilag támogatja teleházak létrehozását és a

szolgáltatások fejlesztését országos program keretében. 1999.-ben a közigazgatás-

fejlesztési kormányprogram részeként megkezdödött a teleházak, mint általános

közigazgatási elérési és közszolgáltatás-szervezö végpontok hálózatának

igénybevétele a közhasznú tájékoztatás, az ügyintézés, a foglalkoztatás, a szociális

gondoskodás és a helyi gazdaságfejlesztés területén. 2000-ben indult el a teleházakra

épülö szellemi közmunka programunk, mely a közcélú információs tevékenységeket

kívánja elterjeszteni a vidéki,pályakezdök és munkanélküli szellemiek  körében.

Jelenleg (2000. közepe) 150 teleház müködik, többnyire helyi civil szervezetek

tulajdonában, közel 50 van fejlesztés alatt. Müködik az Országos Teleház Program,

melynek keretében eddig 20 részprogram zajlott le és folyik jelenleg is. Létrejött a

teleház hálózatot kiszolgáló közhasznú társaság, mely irányitja  a programot és

szervezi az u.n. hálózati szolgáltatásokat. Feladata elösegíteni a teleházak hosszú

távú fenntartásának feltételeit. Terveink szerint 2003-2004-ig mintegy 800 teleház

és közel 1200 telekunyhó (kisebb elérési pontok) biztosítja majd az ország teljes

“lefedettségét” teleházakkal. A magyar teleház program a térségben egyedülálló,

kisugárzása igen erös a környezö országokra (Románia, Jugoszlávia, Szlovákia), s

világviszonylatban is jelentösnek mondható (az elsö 5 ország között).
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A magyarországi teleház program elsösorban a gyerekek és fiatalok számára

jelent esélynövekedést a tanulásban, müvelödésben. A kisvállalkozások,

munkahelyteremtés és foglalkoztatás, a helyi gazdaság élénkülése a második fontos

hatásterület, mely a vidék vonzóbbá válását, a falusi turizmus fejlödését is magába

foglalja. Harmadikként a közösségi élet, a civil kurázsi, a helyi demokrácia

alapfeltételeinek erösödését (információ, tanácsadás, kapcsolatok) kell kiemelni. S

végül a helyi, területi és központi igazgatás szolgáltatásainak polgárközelivé válása

jelölhetö meg a teleházak fontos hatásterületeként. Magyarországon – az ország

helyzetének megfelelöen – az információs társadalom lehetöségeinek mielöbbi és

lehetö legszélesebb kihasználását az általános közösségi elérés feltételeinek

megteremtésében látjuk.

                                                         Gáspár Mátyás          (Teleház Kht igazgatója)

Jókay Károly  utószava:  

További információkért fordúljon a Magyar Teleház Szövetséghez:

www.telehaz.hu

A következö erdélyi teleházakról tudunk: Székelyudvarhely, Bihar, Tasnád,

Kalotaszentkirály, Tordaszentlászló, Felsösófalva, Bikafalva, Tusnád,

Magyarcsaholy, Ciacova, Dumbravita (románok között is terjed).

székelyudvarhelyiek oldalán lehet elérni öket:   www.telehaz.ro

A vajdasági teleházakat pedig:  www.topolanet.co.yu/teledom

Szlovéniában Nemesnépen van egy, esetleg Hódoson és

Pártosfalván.Szlovákiában még nincs de megalakult egy szövetség, Rimaszombati

székhellyel. Mindegyik határon túli teleházat egy magyarországi kis falusi teleház

segítette.... Ez aztán a határok lebontása.

***********************************************
Régi  könyvek uj  kiadásban:

Dr. Simon András professzor szerkesztésében ujra megjelentek az alábbi
könyvek: 

Horthy: Memoirs:   600 lábjegyzettel, (Eichman izráeli kihallgatási
jegyzökönyvétöl Wallenberg családi levelezéséig)  és számos függelékkel kibövítve
(345 oldal)

Josika-Herczeg: Hungary after a Thousand Years:  1934-ben Amerikában
kiadott, amerikai - magyar kapcsolatokat és Magyarország történelmét részletesen
bemutató könyv, amihez függelékként négy korabeli angol/amerikai diplomata iró
magyarországi jelentése van csatolva. A könyv a magyar-ellenes propaganda
leleplezését szolgálja. (332 oldal)

Bandholtz: An Undiplomatic Diary:  a 1919-es román megszállás kiváló
dokumentuma. új függelékek: Apponyi trianoni emlékezése és Stephen Bonsal
elbeszélése a Hlika páter cseh-ellenes titkos párizsi missziójáról. (321 oldal)

Halecki: Borderlands of Western Civilization; the History of
East-Central Europe: a lengyel történész 1952-ben irt könyve idegenektöl
többnyire szokatlan szimpátiával és részletességgel mutatja be hazánk és
szomszédaink történelmét. (547 oldal). 

Carp: Holocaust in Romania: 1946-os könyve részletesen irja le 300 ezer
román zsidó kiirtását. Ezt a könyvet a Securitate-nak nem sikerült eltüntetni. (235
oldal).

A fenti könyveket az Ingram Book Co. terjeszti. Megrendelhetök bármelyik
könyvesboltban.
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+

MATICZA  ÁGNES

Ágnes is itthagyott bennünket. A tavaszon még beszélgettünk telefonon.

Kértem, jöjjön el a jubileumi táborba, de arra már nem vállalkozott. Igaz, nem a

betegségére hivatkozva mondta le, más kifogást talált. Igy csak arra kértem, irjon

egy pár oldalt az felnöttcserkész (öcs.) csapatok szervezéséröl. Ezt ugyan megigérte,

de már nem volt ideje megirni. 

Budapesten, közös barátunktól, Zsótér Banditól hallottam Ágnes halála hirét,

mint ahogyan elözöleg, a betegségéröl is töle szereztem tudomást. Mint ahogyan

ilyenkor lenni szokott, megdöbbentö volt a rossz hir, bár számitottunk rá.

Banálisan hangzik, de óriási ürt hagyott maga után. Rendkivül tevékeny volt.

Nyilván kitünö emberekkel  dolgozott együtt, akik nélkül nem ment volna sokra, de

ö volt a motor, a kezdeményezö, irányitó, összekötö, kijáró és ha kellett, a

"rabszolgahajcsár" egyben. 

Kiváló öregcserkész vezetötiszt lehetett volna, de nem hagyta magát rábeszélni.

Igaz, volt  elég dolga annélkül is.  Segiteni azonban mindenkor készen volt.  Néhány

évvel ezelött, amikor igen kevés volt a pénzünk, és sok könyv  várt kiadásra vagy

újrakiadásra, segitségünkre sietett. Rövid idön belül közel két könyvre valót gyüjtött

össze számunkra. 

Mindenekfölött  barátsága, törhetetlen optimizmusa, derüs személyisége fog

mindannyiunknak  hiányozni.   Isten Veled Ágnes!    

**************************************

HUNGARY  THROUGH  THE   CENTURIES

Magyarságtudományi konferencia volt Torontoban 2000. szeptember 22-23-án,

a University of Toronto, St. Michael College épületében.  Egyetemi tanárok és

kutatók gyültek össze a világ minden tájáról;  Debrecentöl  Texasig, Oslótól Milton

Keynesig (UK). A nyilvánvalóan magas szinvonalú elöadásokról valószinüleg

tájékoztató jelenik meg, igy csak annyit, hogy  a második napon kiállitottuk

könyveinket s az autonómia, önrendelkezési jog és a nemzetiségi  témájú

könyveinket ingyen bocsájtottuk a  szakemberek rendelkezésére.  Majd a konferencia

végével, a kiállitott könyveinket a  rendezö torontoi egyetem magyar tanszékének

ajándékoztuk.

A konferencia elsö napján megjelent a magyar kormány müvelödési minisztere,

Pokorni Zoltán úr is, aki az MVSZ kanadai országos tanácsának meghivására vett

részt a Millenneumi ünnepségeken Torontoban és környékén.

Ez a kongresszus kitünö alkalom volt a régi - telefon, levél és E.mail -

ismerösokkel  személyesen is találkozni: Mazsu János,  Kosztolnyik Zoltán, Pásztor

Péter professzorokkal. A kanadai magyarok körében is igen népszerü Szakály Sándor,

a Magyar Hadtörténeti Intézet igazgatója és az MVSZ Nyugati Régiójának elnöke Léh

Tibor is jelen voltak  

***********************
Kohl kancellár mondotta:  

A Brandenburgi kapu alatti föld magyar föld.
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POLITICAL ACTION CONFERENCE AND WORKSHOP1

Már kilencedik alkalommal rendezték meg ezt az igen fontos konferenciát,

amelynek tematikája a magyar kisebbségek sorsa az utódállamok területén.  Ezen  a

Washington közelében lévö University of Maryland  egyik épületében megtartott

konferencián az amerikai külügyminisztérium  illetékes vezetöi is  rendszeresen

megjelennek. A szervezök: Amerikai-Magyar Koalició, a HHRF, és mások, igen

körültekintöen válogatják meg elöadóikat. Ebben az évben külön hangsúlyt adtak az

elnökválasztással kapcsolatos -  rendszerint kihasználatlan - lehetöségeknek.  

Néhány elöadó és téma: 

Hámos László: A magyar kisebbségek és a választások Romániában  és

Szlovákiában.

Julie Mertus: A Kosovo trauma és a kisebbségek közötti kapcsolatok tanulságai.

Kay Randle Scrimger: Az amerikai politika  és az érdek képviseletek

További elöadók: Lipták Béla, Koszorús Ferenc, Újvági Krisztina, Lauer Edit,

Medgyesy Jenö,  Bodoni Ildikó, Paulet Layton. Purger Tibor, Ludányi András, Dennis

Pirages és mások.

**************************

MUNKATÁRSAINK

Hálás köszönet munkatársainknak: Vámosi József-Margit, Lamperthné Cili, Tarnóy

Éva,  Désy-Nagy Lajos, Magyaródyné Rózsi, Kövári György, Kaffka Margit, Kardos

Géza, Bessenyey-Barcza Éva, Kulifay Sylvia, Bereczky György, Bereczky Zoltán,

Thomas-Szabó Kati, Huff István, Keddy Gyula, Babits György, Bogsányi Dénes,

Molnár János, Globits László, Tömöry Éva,  Dr. Balogh Imre, Somogyi Vince,

Beodray Ferenc-Pirike,  Szappanos István,  a Gráber Család,  Kis Ferenc,  Horváth

Mihály, Dr. Forgách Péter, Simon András, Szeitz András, Fülöp Zsuzsa, Tuskó Csaba,

Simon András, Lippai István, Haverland Attila, Szappanos Tamás, Maharajah

Katalin, Fekete Tibor.

*****************************

AJÁNDÉK  KÖNYVEK

A már tavaly beigért ajándékkönyveket elkezdtük kiküldeni. Huff István

csoportja már megkapta. Kelet-Kanadai támogatóink a Holló ezen számával együtt

kapják meg. Az amerikai és más földrészbeli támogatóinknak  pedig a következö

számmal  együtt postázzuk.

Szives elnézést kérünk a késésért, de krónikus  munkaeröhiányban szenvedünk, s

csak a legsürgösebb feladatokat tudjuk teljesiteni. Kérjük mindazokat, akiknek már

igértünk valamit, jelentkezzenek  és kérjék tölünk számon mulasztásainkat. 

******************

KOSZORÚMEGVÁLTÁS

Kardos Gézáné Gabriella:  $50, Dr. Mészáros Pál emlékére,

Kardos Géza: $50,  Jankura Baba cscst emlékére.

Magyaródy Rózsi és Szabolcs:$50, Jankura Baba cscst emlékére.
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TÁMOGATÓINK

2000 január 1 és 2000 október 5. között beérkezett adományok. Több adomány

esetén az évi végösszeget mutatjuk. Hálás köszönet az adományokért
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Samuel J. Wilson 
Professor of history 

angolnyelvü levelének a helye

Értelemszerü magyar forditás

"Nem tudom eléggé megköszönni önnek és szervezetének  az utóbbi

könyvküldeményt..  Miután a doktori disszertációmat a magyar történelem tárgyából

irtam, ezeket  a könyveket   hihetetlenül hasznosnak tartom a tanitáshoz és

kutatáshoz. Pillanatnyilag a kollégáimat segitem  egy szociológiai egység

felállitásában a Rio Grande Mester képzö programjának keretén belül. A célom az,

hogy  Kelet-Európa ennek a programnak fontos  fokusza legyen. Az önök ajándéka

segitett ennek a vállalkozásnak megvalósitásában."
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