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2011 december 31 
Csak cserkészek és támogatóink kezébe! Ne add tovább a médiának! 

 
 

 Sikeres évet zártunk, támogatóink csökkenő száma ellenére, 
anyagilag jól állunk, a szerényebb  tervünket meg tudjuk valósítani 2012-
ben.   

 Sikertelen volt az év a munka folyamatosságának  biztosítása 
ügyében. Eddig ugyanis nem találtunk  önkéntes jelentkezőket, akik 
tudásukkal és tapasztalatok birtokában  átvehetnék e nélkülözhetetlen és 
fontos idegennyelvű felvilágósító feladatot  az esetleges  
munkaképtelenségem esetén. Még a honlapjaink kezelésére sem találtam 
önkéntest.   

Az utódlási kérdés egy régi amerikai  „hirdetéssel” lehet magyarázni, 
ami így hangzott:  „Keresünk  vezetői pozicióra egy 25-30 éves fiatal 
személyt legalább 35 éves szakmai tapasztalattal.”. Ilyen sajnos nincs és 
aki nem élte meg személyesen a második világháború előtti időket, az 
csak  az „új”  történelemszemlélet alapján készült könyvekből ismerheti 
meg azokat a  szörnyű, megoldathatatlan  óriási személyi problémákat is  
okozó időket. Csak az időre bízhatjuk  a történelem értelmezésének  
megváltozását. 

A mostani magyar jobbközép kormány  fokozott propaganda 
aktivitására sem számíthatunk. Ez a kormány  óriási nehézségekkel küzd, 
nem csak a kifosztott, agyon adósított, minden tekintetben  
megnyomorított  nemzetgazdaság talpraállítása terén.  Néhány 
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intézkedésük miatt az egész liberális világ támadást, támadás után indít 
minden téren, Clinton USA külügyminisztertől a szlovákokig.  Ebben a  
gyalázatos támadás sorozatban komoly szerepet visznek  az otthoni bal-
lib pártok és külföldön élő hasonszőrű történészek, politológusok, 
filozófusok, újságírók, nűvészek és persze bankár, .  Kezük mindehová el 
ér, minden gyalázatos,  mondvacsinált, okból írott cikkeiket a nagy 
világlapok, kritika nélkül közlik. A mi  helyreigazítást kérő leveleinket 
igen ritkán közlik, de a romboló cikkeiket nem vonják vissza.  Talán  
enyhíti  a sorsunkat, hogy az egész EU és az Euró zóna támadások alatt 
nyög. Nem vagyunk egyedül... 
 A pálmát az Amerikai Népszava viszi el. Magyargyűlölettől 
csopögő cikkeik miatt már régen bojkottálni kellene ezt a szennylapot. 
Cikkíróik nem csinálnak titkot zsidóságukból. Vadul és durván támadnak 
bennünket a  Holokauszt miatt. Persze még csak nem is gondolnak rá, 
hogy ha nem üzentünk volna hadat a Szovjet Uniónak, Hitlerék még 
41/42 telén megszállták volna  Hazánkat.  Ha  nem áldozzuk fel a gyors 
hadtestet és a 2. hadsereget, nem sok zsidó és cigány honfitársunk  
maradt volna életben..  Különösen a Roosevelt  elnök által meghírdetett 
„feltétel nélküli megadás” buta, a borzalmakat egy-másfél évvel 
meghosszabbító  hatása miatt.  A német tisztikar – a mienk is – tudta mi 
várhat rá,  miután napvilágra került a  tizennégyezer lengyel tiszt a 
szovjetek általi lemészárlása Katyn határában. Az általa 
meghosszabbított háború idején történt a  a Holokauszt javarésze és a 
magyar, német, szovjet, angol, amerikai  katonák jórészének a pusztulása 
is. Nem is említvén hazánk és Európa városainak a pusztulását. 
 Ezen kellemetlenségek  miatt a kormány nem akar újabb 
támadási felületeket nyujtani a hazaárulóknak és külföldi barátaiknak. 
Igy  együttműködésről szó sem lehet.  
 Tehát tennünk, folytatnunk kell a szolgálatot, amit már több, 
mint két évtizede teljesítünk Sajnos nemcsak az angolnyelvű 
könyvkiadást kellfolytatnunk, hanem  az utódállamok felé irányuló 
propagandát is fokoznunk kellene – ha volna rá fedezet..  
 Otthon is akad tennivalónk. Ebben az évben  tervbe vettük a 
„KÉZIKÖNYV” terjesztését, egyenlőre az egyházi iskolák érettségiző 
osztályai  számára. Már három egyházi iskola igényelte ezt a kis 
könyvecskét, amelyet a ballagási tarisznyába tesznek. Reméljük, ezzel 
segítjük a magyar  fiatalság nemzeti elhívatottságát és nemzetpolitikai 
tájékozódását. Ugyancsak tervezzük  az otthoni  cs. parancsnokok, 
tisztek és roverek közötti terjesztést. Erre még valószínűleg lesz fedezet. 
 Jó volna ezt az akciót kiterjeszteni az állami iskolák között is, de 
ahhoz  kb 110,000 dollár kellene – ami nincs – és sok iskola 
„régivágású” igazgatója nem is adná beleegyezését.. 
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 Rendkívűl fontos volt a szlovák választások előtt egy kicsi A6-os 
méretű 16  oldalas  szlovák nyelvű propaganda fűzetet  teríteni a szlovák 
újságírok, tanárok, politikusok, papok, vezetők között, a magyarok  lakta 
területeken. Főként ott, ahol  néhány százalék a választási sikert vagy 
kudarcot jelenti.  
 Ezt a könyvecskét keményen, de barátságot ajánló hangon írtuk 
meg a már előzőleg terjesztett „Levél a szlovákoknak” cikkemre építve. 
Balassa Zoltán is készitett egy ilyen levelet. Bonsal US diplomata 
Hlinkával folytatott  beszélgetését és Hodzsa budapesti misszióját is 
beledolgoztuk.  Lényeg az, hogy  1920-ban a szlovákok nagy része  a 
Szent Korona alatti maradásra döntött volna, egy népszavazás esetén, az 
északi megyék autonómiája igéretével. Csak Benesnek, azóta pedig az 
iskolai oktatásnak  a  Maticának és a  „magyar kártyával” játszadozó, 
olcsó babérokra vágyó, szlovák politikusoknak köszönhető az a 
magyarellenes gyűlölet hullám, ami ma érzékelhető. 
Ezt a fűzetecskét  február második felében terjeszteni kezdtük. 
Mindössze  tízezer (10,000) példányra volt pénzünk,  amikor  legalább 
százezerre lett volna szükség. Egy  ilyen könyvecske előállítása kb 50 
forintba kerül. Ugy vélem, százezer (100,000) példányra lett volna 
szükség, Gondolom 5-6 millió forintot megért volna   egy 
számarányainknak megfelelő magyar választási győzelem.  
A füzetecske terjesztése is rengetegbe kerül.  Reménykedtünk  egy 
ismert otthoni alapítvány közreműkodésében, de csalódnunk kellett.  Igy 
részben postázással, részben önkéntes futárokkal  sikerült még a 
választás előtt szétosztani  6-7000 példányt.  
 

2012 első felére ezeket a 
teljesíthető célokat tűztük magunk elé: 

1/  A „Hungary and the Hungarians” könyv nyomdakész.  Ötszáz 
példányt otthon nyomatunk ki, Brüsszel-EU  és a budapesti követségek 
közötti terjesztésre. A többit itt rendeljük meg. A csatolt CD a teljes 
honlapunkat és ezt a  könyvet tartalmazza. 
2/  Ezzel a  könyvvel együtt küldjük ki itt a „Dispossessed” cimű 
könyvet, az USA-ban, amelyet Erdélyi András Úr bocsájtott 
rendelkezésünkre és fedezte a posta költséget  adományával. 
3/  Ki kell adnunk a szlovák történelmi zsebkönyvünk átdolgozott 
változatát... 
 

A második félév  terve: 
4/   Valószínűleg újból kiadjuk a  két Benes könyvünket is egy kötetben.  
5/  Újból ki kell adnunk a románok történelmét, hogy el ne bízzák 
magukat...A DuNay könyv újabb változata rendelkezésünkre áll.  
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6/  A román történelmi zsebkönyvet  is újból ki kell adnunk  az újabb 
kutatások eredményeivel bővítve. 
7/  Buffalóban lévő könyveinket  szétküldjük újabb cimekre. Reméljük, 
még  kora őszön  sikerül kiüriteni az ottani raktárunkat. 
8/   A „Kézikönyv” újabb változatát  ki kell adnunk, a gimnáziumok és 
az MCSSZ  igénylése alapján. 
 Reméljük, a folyamatban lévő és a tavaszi gyüjtésünk lehetővé 
teszi a CD újabb kiadásának a tömeges terjesztését is  Erre kérni fogjuk  
minden tagunk és támogatónk közreműködését. Ugyanis nagyon fontos 
volna elérni  minden  újságírót, történészt, politikust, írót, katonát, 
diplomatát, professzort. Egyszóval mindenkit, aki bármilyen mértékben, 
rövid vagy hosszú távon   befolyásolhatja  nemzetünk sorsát. 
 Népszerű lapocskánkat, a Hollót tíz évvel ezelőtt még 1500 
példányba nyomattuk. Ma már 300 példány is bőven elég.  Igaz,  néhány 
példányt már  e-mailben küldjük az érdeklődő – főként fiataloknak és a 
médiának.  
Köszönettel kívánok mindenkinek  sikeres és boldog ÚJÉVET! 
Jó Munkát 
 

MEGALAPOZOTT  REMÉNY 
Mivel a rák  már népbetegségnek számít az egész világon, de főként 

Edurópában és Amerikában.  Ezt valószínűleg a környezetnek, a gyártott 
élelmiszereknek, a tartósító szereknek, szörnyen káros ivó löttyöknek, 
génmanipulált  kenyérgabonának köszönhetjük.  

Nem érdektelen tehát hírt  adni olyan gyógyszerről, amellyel nagynevű, 
híres egyetemek és kutatóintézetek foglalkoznak és jelentenek: 

A New York City College munkatársai ígéretes daganatellenes szert látnak 
egy aszpirinszármazékban. 

Az új vegyület (NOSH-aszpirin) sejtkultúrában 11 daganattípus 
növekedését volt képes gátolni anélkül, hogy az egészséges sejtekben kárt tett 
volna. Az ACS Medicinal Chemistry Letters aktuális számában bemutatott 
tanulmányban vastagbélrák, hasnyálmirigyrák, tüdőrák, prosztatarák, emlőrák, 
és leukémia volt a célpont. Dr. Khosrow Kashfi és munkatársai ezen felül 
állatkísérletekben is képesek voltak gyógyítani kemoterápiával, vagy 
sugárterápiával kombinálva. 

    Az aszpirinnel rokon, nem szteroid gyulladásgátló (NSAID) vegyületeket 
régóta alkalmazza az orvostudomány láz- és gyulladáscsillapításra. Az aszpirin  
daganatellenes hatás is régóta felmerült, például a rendszeresen használók esetén 
50 százalékkal alacsonyabb a vastagbélrák kockázata. A tudósok bíznak a szer 
humán gyógyászatban való alkalmazhatóságában, kezdetben  Sajnos, a 
NOSHaspirin – tudtunkkal még nem kapható a gyógyszertárakban. 
 

Magyar honlapunk www.corvinuslibrary.com 
Angol honlapunk: www.hungarianhistory.com 
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Hábel György vitézzé avatása 
  
 Gyurka bá’  a feltétel nélküli hazaszeretet mintaképe, aki nem csak 
szereti, hanem  minden percében, teljes odaadással szolgálja nemzetünket.  Túl 
van már a kilencvenen,  különböző  öregkori nyavalyák kínozzák, de 
rendületlenül jön-megy, telefonál, levelet ír, tárgyal, szervez.  Féáradhatatlanul 
utazgat a felvidéken. Egyik útjára engem is elcipelt.  A Garam völgyében  
látogattunk falvakat, iskolákat,  előadást  tartatott velem iskolában, piciny 
faluban. Koszorúztunk emlékműveket. Ekkor láttam megint  azt a két szép 
magyar falut: Bényt és Kéméndet, amelyeket 39-ben láttam először egy 
kerékpáros cserkész kirándulás alkalmából.  
Ez a kis  „látogatás” sem merítette ki.  Hazafelé a vonaton már a következő 
munkára készült fel – pihenés helyett. 
 Most , márciusban a tízezer  (10,000) kis  szlováknyelvű füzetecskénk 
elosztását intézte.  Fáradhatatlamul telefonált, címezte a borítékokat, rohant a 
postára, indított  „futárokat” a felvidéki magyarlakta vidékekre.  Ha  nem volna, 
fel kellene találni! 
 Pár  hete kaptuk a hírt, hogy végre felfigyelt valaki a kormány 
berkeiben és egy magas kitüntetést adtak át  Gyurka bártyánknak. Most pedig 
vitézzé avatták!  Igy szól erről a  híradás: 
  Hábel György vasdiplomás erdőmérnököt, Jáky díjas közlekedési 
mérnököt, ny. mérnök főtanácsost 2011. december 4-én avatták vitézzé. Az 
avatást az Egyesített Vitézi Rend Budai Kapitánysága kezdeményezte. Az avatás 
a Magyarok Világszövetségének dísztermében történt. Egyéni avatás volt, 
magas korára (90 év) való tekintettel. Az avatást vitéz lovag Zoltai László 
ügyvezető törzskapitány, az Ungvári Egyetemen  a vadgazdálkodás 
vendégtanára végezte.  
 Katonai kiképzése: légvédelmi tüzér, de 1945-ben a magyaróvári 
utászezredhez vonultatták be. 1944-45-ben a tűzkeresztségen, háromszori 
amerikai szőnyegbombázásból (Győr, Sopron) sebesülés nélkül esett át. A rövid 
katonai szolgálat miatt  rangot nem kaphatott, jóllehet az egyetemen négy éven 
át tartalékos tiszti szintű elméleti kiképzésben vett részt. 
 Társadalmi tevékenységei: gimnazista korában cserkész volt. 
Egyetemünkön gr.Dr. Teleki Pál miniszterelnöknek 1940-41-ben Sopronban a 
nácik elleni hírszerző tisztje volt. 1942-ben a soproni Volksbund elleni 
tömegtüntetések szervezésében részt vett. 1956-ban Miskolcról a forradalomban 
országos vasúti sztrájkot kezdeményezett   az elfogott budapesti fiatalok  
vasúton a Szovjetunióba deportálása ellen. 
A Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen 22 éven át irányította a küzdelmet. A 
magyarságért, főleg a határon túli magyarokért  negyed századon át végzett 
aktív munkát. 
 Ez utóbbiért az ópusztaszeri Nemzeti Parkban 2006-ban tiszteletére 
hárs emlékfát ültettek. A  Magyar Köztársaság Elnöke 2011-ben a „Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével”  tüntette ki. 

 Mindezeket figyelembe véve lett a vitézi rend tagja.  
Gratulálunk. 
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Áttörés Comenius ügyben 
Ó, magyarjaim, kedves magyarjaim, hunjaim, 

kedves magyar nemzet! 
Nem akarjuk kisajátítani Comeniust, nem kívánjuk vitatni a nagy 

pedagógus, író, püspök morva voltát, amikor emlékezetbe idézzük, hogy ő 
magyar szülők gyermekeként jött a világra a morvaországi magyar gyepűn, jól 
ismerte nyelvünket, szerette „magyarjait”, „hunjait” és eredeti neve Szeges 
János volt, hanem azt szeretnénk, hogy Comenius-Szeges János, „a nemzetek 
tanítója” foglalja el magyarként is az őt megillető helyet a magyar kultúrában, a 
magyar nemzeti tudatban – Mondotta az MVSZ elnöke 
Az emléktábla méltó helyére került, a Sárospataki Református 
Kollégium főépületének falára, Az MVSZ időközben életre hívott 
Comenius Szeges Bizottsága felkutatta, és 2011-ben, végre 
Magyarországon is elérhetővé tette a Comenius által fél évvel 
halála előtt, saját kezűleg írt végrendelet jellegű írását, amelyben 
Szeges néven nevezi meg magát és amelyet a nemzetközi 
Comenius-kutatás 1968 óta ismer. Végül, de nem utolsósorban, 
Sárospatakon a Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményének anyagából nagyszabású Comenius-kiállítás nyílt 
meg. 

***  
RESVERATROL 

 
 A világháló hemzseg a különféle  “szenzációs” gyógyszerek hireitől. 
Többek között  a  Resveratrolról is dicshimnuszokat zengenek a cukorbetegség 
elleni  nagyszerű hatásáról . 
 Nem nagyon hittem a hírnek, igy írtam  egy levelet  egyik biológus 
barátomnak, aki Honoluluban dolgozik a kutatás terén. Dr.  Molnár János 
azonnal válaszolt: 
 “A volt főnököm pont ezzel foglalkozott - rezveratrol a rákkutatásban. 
Eredetileg nagy tisztaságú formában használták, de hatalmas mennyiségű fát 
kell kiirtani egyetlen tablettához. Viszont az is régóta ismert már, hogy a 
gyógyhatású növények hatékonyságát nagyban csökkenti az, ha csupán egyetlen 
aktiv hatóanyagot vonnak ki, hiszen a szerek mindig kombinációban hatnak, a 
biokémiai folyamatok mindig több komponensűek, és több párhuzamos úton 
zajlanak - egy útvonal egyetlen lépésének túlhangsúlyozása nem eredményes.. 
Ezzel bár rövid távon látványosabb eredményt érnek el, de hosszú távon ez 
terheli a szerveket,  kiegyensúlyozatlansághoz vezet, és jönnek a mellékhatások, 
mert a biokémiai folyamatok egyensúlya eltolódik, és a szervezet ehhez 
adaptálódik - amit csak úgy tehet meg, ha további folyamatok egyensúlyát tolja , 
lavinát inditva el. Számottevő rezveratrol van a vörösborban, fogyasztását 
ajánlom. Mértékkel”.  
János 
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Ezután olvastam az alanti hírt  
 
  A világon először Pécsett próbálták ki 
A világon elsőként a Pécsi Tudományegyetemen tesztelték embereken is 
a vörös szólő  fajták magjában található rezveratrol nev hatóanyag 
cukorbetegekre gyakorolt hatását. Ennek alapján bebizonyosodott, 
rendszeres fogyasztása kedvez hatással van a vércukorháztartásra. 
Külföldön a kivonatot már a  rákkutatás terén is vizsgálják. 
--A rezveratrol nevű hatóanyagot a vörös szőlő fajták magja tartalmazza.  
 betegek tabletta formájában és különösen nagy tisztaságban kapták.. A 
kísérlet egyértelműen kimutatta a rezveratrol kedvező élettani hatását. 
 -- Az időskori elhízással járó, kettes típusúnak mondott 
cukorbetegségben csökkenti az inzulin rezisztenciát, az inzulin 
érzéketlenséget, csökkenti a szabad gyökök termelését, és javítja az 
inzulinnak a sejten belüli átvitelét - mondta a Pécsi Tudományegyetem, 
II. számú Belgyógyászati Centrumának igazgatója. 
 ---A rezveratrol hatását a rákos megbetegedéseknél is vizsgálják, 
külföldön már túl vannak az állatkísérleteken. 
- - Az Egyesült Államokban a rezveratrollal körülbelül 30-35 humán 
fázisú vizsgálat folyik jelen pillanatban. Van esély arra, hogy rezveratrol 
 tartalmú gyógyszerek lesznek a piacon belátható időn belül - jelentette 
ki Sümegi Balázs, Pécsi Tudományegyetem Biokémiai Intézetének 
igazgatója. 
 A rezveratrol táplálékkiegészít ként régóta kapható. Egyes tablettákban 
 körülbelül 3 liter vörösbornyi hatóanyag van. (rá)  
 

*** 
 

MAGYARÉ AZ IDEI  ABEL DÍJ 
 
Magyar kutató, Szemerédi Endre kapta a matematikusok Nobel-díjának 
tartott Abel-díjat – jelentette be tegnap a norvég tudományos akadémia elnöke, 
Nils Christian Stenseth. A 71 esztendős tudós a második magyar, aki a 2001-ben 
alapított, rangos kitüntetésben részesül. 2005-ben Lax Péter, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja vehette át az elismerést. Szemerédi 
díját május 22-én V. Harald norvég király adja át.    
M. Szabó Imre újságíró, dokumentum filmes, MAGYAR EZÜST 
ÉRDEMÉREM kitüntetést kapott több évtizedes újságírói munkásságáért, 
emlékezetes dokumentumfilmjeiért, a nemzetért végzett állhatatos munkájáért, 
közéleti szerepvállalásáért. Gratulálunk 
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Növekedésben a  magyar falvak életereje! 
Agostyán, Drávafok, Galgahévíz, Gömörszőlős, Gyűrűfű, 

Máriahalom, Somogyvámos, Visnyeszéplak. Mind a nyolc falu az ország 
más tájain található, ezért az eltérő helyi adottságokból próbáltak előnyt 
kovácsolni. Hol a gyümölcstermesztés, hol a gyapjúfeldolgozás, hol a 
méhészet, hol pedig a környezeti oktatás kapott kiemelt szerepet. 
Ezekhez még hozzá kell adnunk  Rozsályt,Gömörszőlőst, Túristvándit.  

A „KÉZIKÖNYV-ben oldalakat szenteltünk a  falú túlélésének és az  
önellátó falu fogalomnak.. Nyilván mások  nem csak tűnődtek e témán, 
hanem kézbe is vették saját sorsuk irányítását és a helyi adottságoknak 
megfelelően  önszerveződésbe kezdtek.Reméljük, a kormány is  segíti 
azon falvakat  lábra állni, akik maguk is igyekeznek javítani sorsukon. 

Sokat segítene a magyar föld magyar kézben tartásának, 
álattenyésztésnek  ha  a  meglévő készletekből legelőket kapnának azok a 
falvak, amelyek  balga módon nem igyekeztek visszakapni azokat. 

Az is óriási lökést adna  a  magyarság megmaradásának és 
gyarapodásának , ha az állami kézben lévő termőföldeket, a minőségtől 
függően,  50-100 hektáros „HITBIZOMÁNY”  alapú  birtokocskákat 
adna azoknak a családosoknak és  fiatal pároknak, akik a földhöz 
kötődnek és értenek is hozzá. 

A birtok  ugyan a  nevükre lenne írva, azzal a záradékkal,  hogy  ha 
arra már  nem tartanak igényt, az visszaszáll  az államra.  Ezzel együtt 
egy olyan agrár bankra is szükség volna, amely  jól megindokolt esetben  
a szükséges beruházásokat hajlandó volna  kölcsönnel támogatni.  Ha jól 
emlékszem, valami ehhez hasonló szisztéma volt  Nyugat-Európa néhány 
államában is.  A földet nem lehetett megosztani, tehát a legidősebb 
gyerek örökölte a földet, cserébe gondoskodnia kellett a földről elkerült 
testvéreiről is, ha azok rászorultak és igényelték.  

Lehet, hogy ez  részleges visszatérés lenne a  középkori rendszerhez, 
de ha tényleg akarunk egy egészséges, jómódú paraszt társadalmat, 
amely a középosztály számára megújulási  forrást jelentene és a nemzet 
fennmaradását biztosítaná, azonnal tennünk kell valamit, mert rövid időn 
belül fel kell szabadítanunk a föld  forgalmát. 
Ha valóban meg akarják akadályozni  az ország végleges elrablását, 
valamit tenni kell azonnal, ami megakadályozza a multik és az 
agrárbiznisz  garázdálkodását. Ha a dánokoknak, franciáknak szabad, 
nekünk kötelességünk magyar kézben tartani a  maradék nemzeti 
vagyonunkat, a termőföldet! 

***  
A CD LEMEZ 

Értesítjük azon barátainkat, akik CD-t igényeltek, hogy az előző kiadás 
elfogyott. Az újat a következő Hollóval együtt postázzuk 
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KÜLFÖLDI  MAGYAR  PROPAGANDA  
Az elmúlt hónapok hatalmas arányú magyarellenes akciók – “földön, 

vízen, levegőben” – az USA-ban, az EU-ban, bizonyítja a  nyugati 
magyar állami  propaganda teljes hiányát.  

Mielőtt  érdemben foglalkoznánk ezzel a kemény témával,  
tekintetbe kell vennünk a világ média  tényeit.  

Tudjuk, a TV, rádió, hírlap,  folyóirat  döntő többsége baloldali, 
liberális kezekben van, így hazánkban is.  Ezek főként a számukra 
kedvező   folyamatokat támogatják.  Lényegében  alapos és határozott 
célokat követő népbutítással foglalkoznak.  Ők cenzúráznak azzal, hogy 
számukra kedvezőtlen híreket nem közölnek, vagy pedig  csúsztatva, 
értelmet meghamisítva, nevetségessé alakítva, jelentőséget erősen 
lecsökkentve vagy felnagyítva tálalják.  

Eszközeikben  cseppet sem szégyenlősek.  Ők vádolnak minket 
cenzurával,  a szólásszabadság korlátozásával, holott pontosan ők azok, 
akik ezeket a nép és nemzetellenes  bűnöket elkövetik. Jó példa erre,  
amit az EU ülésén csináltak. Kinyomattak néhány magyar újságot 
hatalmas fehér foltokkal. Ezt  úgy tálalták a plénum előtt, mintha  a  
magyar kormány cenzurázta volna a lapokat, vagy pedig erre készültek.   

Ugyancsak kedvenc fogásuk a kormányt támogató népgyűlésekről, 
tüntetésekről szóló jelentéseik. Vagy nem is jelentenek a jobboldali 
tüntetésekről  vagy pedig  a számokat  illetően hazudnak.  A baloldali, 
sokkal kisebb, tüntetések létszámát magasra emelik a jobboldaliakét  
keményen csökkentik.  Ha véletlenül a Jobbik vagy valamelyik gárda 
tüntet, felfújják  az ügyet és a kormányt vádolják azok eltűrésével. Ha 
pedig betiltanának egy gyülést, azonnal tiltakoznának a “gyülekezési 
szabadság” megsértéséért. 

A cigány ügyet  alaposan felnagyítva közlik, a saját indián és 
eszkimó ügyeiket gondosan titkolják vagy minimalizálják. Csak  a minap 
történt, hogy a UN illetékes osztálya  Kanada kormányától felvilágosítást 
követelt  az eltünt  hatszáz (600) “first nation” azaz indian vagy eszkimó 
származású nő ügyében. Valószínűleg szerények voltak, mert a egyesek 
szerint ez a  szám több ezerre is tehető. (Hamilton Spectator  January 
174, 2012. WR3 oldal “Without a trace”). 

Szemérmesen hallgatnak a néger kérdésben is. Alig lehet hallani 
Detroit. Michigan, tragédiájáról is.  Az a város már teljeséggel 
lakhatatlan, romos állapotban van. A fehér lakosság  nagy része már 
elmenekült. Naponta 50-60 család költözik ki a  már kibirhatatlan  
körülmények miatt. A város vezetése néger. Hihetetlen a korrupció és a 
pimaszság. A lakosság nagyobbik része  segélyen él, esze ágában sincs 
munkát keresni.  Igaz, már nem is nagyon kapna, mert  
alkalmazhatatlanul  képzetlen. A gyilkosságok, rablások, lopások száma 
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íjesztő, de mint itthon, ott sem szabad etnikai bűnőzésről beszélni. 
Ismerős az eset? 
Érdemes elolvasni a Hamilton Spectator, 2012, március 19.-i kiadásának 
A3-as oldalán lévő cikkét: “Take notice Hamilton. Detroit – unsightly for 
sore eyes” 

Évekkel ezelőtt Zámoly “menekültjeit” is alaposan kihasználták  az 
ellenünk kiélezett propagandára.  Csak akkor döbbentem meg, amikor 
olvastam az őket gyámolító francia képviselőnő heves, magyarellenes 
kitöréseiről. Ugyanis  kiderült, a hölgy választókerületében sok francia 
cigány lakik – viskókban, ócska weekend kocsikban, vizvezeték és 
csatorna nélkül. No, neki sem volt sok oka-joga a zámolyi  banda  
melletti kiállásra.  

Azokban az időkben is  csak védekeztünk, rendszerint későn, 
elmúlasztván a  megfelelő lélektani pillanatot az ellencsapásra.  Pedig 
minden jogunk és okunk meg lett volna egy erős ellentámadáshoz.   
Ugyanis a  védekezőre már eleve bizalmatlanul néznek, mert “nem zörög 
a haraszt…” Ilyenkor  megdönthetetlen érvekkel rájuk kell borítani az 
asztalt! Védekezzenek ők.  Ehhez persze érteni kellene a propagandához.  
Hogy ezt a  módszert nem tanítják az egyeteinken? Miért nem?  
Tanítják? Akkor alkalmazni kellene! 
Ebben a  témában ajánlanám – ha jobb nincs - a “KÉZIKÖNYV”  
“Informare necesse est” fejezetének gondos tanulmányozását. 
 

*** 
 

HAZAMENTEK: 
 
 

Baránski Katika,  hosszú, nagy törelemmel viselt betegség után, búcsúzott 
családjától és Fillmore  tábortól, ahol hosszú időn keresztül végezte Ili nénivel a 
regisztrálást és más adminisztrációs feladatokat.  Katikát soha sem felejtjük el.  
 
Rada Tíbor második világháborús  honvédtiszt, régi barátunk és támogatónk  
költözött a  Hadak Útjára.   Távozása  előtt néhány hónappal kaptunk tőle egy  
barátságos hangú bátoritó, dícsérő levelet. 
 

*** 
  
Ha van otthon  nélkülözhető forintja és olyan helyre szeretné adni, ahol 
azt értelmesen és a haza érdekében tudják felhasználni, ajánlanánk a 

NÉPFŐISKOLAI ALAPITVÁNYT 
H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3 

Telefon: 36-76-549-048 
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TÁMOGATÓINK 
2011, november 21 és 2012, április 5  között beérkezett adományok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kimutatás csak a nyomtatott  kiadásban olvasható 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ezúton is kifejezzük köszönetünket  támogatóinknak, akik a  nehezebb 
viszonyok között is  áldozatot hoznak  nemzetünkért.  Ezt a  munkát  
folytatnunk kell – ha nem nekünk, gyermekeinknek  és unokáinknak, 
mert  az otthoni hihetetlenül rossz anyagi körülmények között  kínlódó  
polgári kormány  sem  politikai sem anyagi felelőséget nem  vállalhat e 
fontos  nemzetpolitikai munkáért. Talán egy-két év múlva  elkezdhetnek 
dolgozni  ezen a  feladaton is, ha kilábolnak az eddigi  ballib kormányok 
által bűnösen felhalmozott  adósság egy részéből. 

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

Hollót. Akik nek a jövedelméből nem futja, kérésre szívesen küldjük  továbbra 
is, ha visszaküldi a megajánló cédulát üresen. 

***  
KÖSZÖNET  MUNKATÁRSAINKNAK 

Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Bányai Ferenc 
Bereczky Zoltán, Csikós Mária, Désy-Nagy Lajos, Kardos Gabriella-
Géza, Leczki   Lajos, Szent-Iványi Ágnes, Tábor Andrea, Magyaródy 
Rózsi, Gráber család, Dr. Forgách Péter, Németh Magda, Bakos István, 
Szíjártó István, Leczki Lajos, Botlik József, Brády Zoltán,  Somogyi 
Vince,  Kis Ferenc, Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa-Csaba  Dr. Kontúr 
László, Ayklerné Papp Zsuzsi, Balassa Zoltán,  
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Kína és Oroszország? 
Pecunia non olet! Azaz a pénznek nincs szaga ! Mondta Vespasianus 
római császár a csatorna adó bevezetésekor. A világ pénzügyi és 
kereskedelmi berkeiben már azóta is ez az elv uralkodik. Az üzleti 
tárgyalások során  csak cinkos egymásra kacsintgatással említik meg az 
« emberi jogokatat» Ennek tudatában olvassuk az alábbi néhány sort 
A kínai etnikum már hosszú évek óta jelen van Magyarországon, 
Budapesten egész kerületek alakultak ki, ahol élnek és dolgoznak – 
mondta  a Kossuth Rádiónak Bernek Ágnes, a Zsigmond Király Főiskola 
Geopolitikai Kutatóintézetének vezetője. Nálunk, Budapesten él az 
összes közép-és kelet-európai ország közül a legnagyobb lélekszámú 
kínai népesség, őket szolgálja ki a Bank of China, amelynek egyetlen 
fiókja van a régióban, Magyarországon – folytatta. 
Hozzátette: Magyarország kiemelkedően fontos Oroszország számára is, 
hiszen a régióban ide hozták a legtöbb működő tőkét az orosz befektetők, 
ez az arány pedig tovább emelkedhet. 
Oroszországnak a fülén jön ki a gáz és olaj jövedelemből származó US 
dollár. Kinának pedig  hihetetlen összegű US dolárja van, amivel nem 
tud mit kezdeni. 
Nem csodálkoznék, ha  Orbán Viktor miniszterelnök  öntudatos, kemény 
beszédei mögött  a kínai kölcsön igérete lebegne… 

Nota bene: Szegény kínai szülők Budapesten pontosan olyan 
bajokkal küzdenek, mint mi itt Amerikában: A  kínai iskolába járó 
gyerekeik – minden rábeszélés és büntetés ellenére - magyarul 
beszélgetnek egymás között.  Ennek alapján feltételezhető, hogy a 
kinaiak be fognak olvadni a  magyarságba, sokkal gyorsabban, mint más 
nemzetiség. 

*** 
LEVELEZÉS 

Fájó pont a levelezés ügye. Számos  barátunk és támogatónk ír barátságos és a 
munkánkat dícsérő levelet. Ezeket sajnos ritkán  akad időm megválaszolni. 
Kérem adjanak meg egy telefonszámot, (tengerentúlról is) amelyen elérhetők. 
Igy, amikor már elegem van a számítógép billentyűinekk dögönyözéséből,  
közvetlenül, személyesen tudunk beszélgetni, ami – valljuk be – kellemesebb 
mint az irkálás. 
Ugyancsak elérhető vagyok az alanti E.mail címen. Sőt, ha  van e-címe a 
Holló is gyorsabban odaér. 

*** 
 
@ Published by SJ. Magyaródy 
42 Juanita Dr., Hamilton, ON 
L9C 2G3, Canada 
E-mail: corvinus7@shaw.ca 


