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SZOLIDARITÁS LÁNGJA - TÁBORTÜZE

12  évvel  ezelőtt  hirdette   meg  a   Szolidaritás   napjának
felújítását   a  Külföldi  Magyar  Cserkészszövetség.   Azóta   sok
követőre  talált,  Ausztráliától,  Észak  És  Dél  Amerikától,
Norvégiától  a   lobbantak   fel  a    tábortüzek   vagy  gyertyák.
Cserkészcsapatok,   személyek,   egyesületek  csatlakoztak  a
kezdeményezéshez.  Az  egyetlen  szelíd  vitát a szolidaritás  szó
okozta.  Igaz,  idegen,  de   azok  nevezték  így,  akik  1933-ban
elkezdték.  Persze  nyugodtan  hívhatja  bárki  egy  megfelelően
kifejező magyar szóval is.

Ledvai  Imre  cscst.a  Külföldi  Magyar  Cserkészszövetség
elnöke  minden   évben  sajtótájékoztatóban  kéri  a  lapok  és  más
média főszerkesztőit a Szolidaritás Lángja felhívásának közlésére.
Ennek  semmi nyomát  nem látom. Ha  valaki látta  ezt a  felhívást
egy   sajtótermékben,  kérem,  értesítsen,  hogy  illően
megköszönhessem.

 Az idén is érkeztek be  jelentések.  Elsőnek Kovássy Marianne
cscst  írását   közöljük,  mert   eddig   minden  évben  sikeres  és
bensőséges megemlékezést szerveztek. Köszönjük!  

    2016 SZOLlDARíTÁS azaz EGYÜTTÉRZÉS TÁBORTŰZ
Idén  immár  tizedszer  gyülekezett  a  Hollós  Mátyás  Felnőtt
cserkészcsapat  augusztus  20  este  a  Szilágyi  birtokon.  Nagyon
hidegre fordult az idő, délután már jég is esett, úgy hogy féltünk
hogy  esni  fog.  A  vacsorát  mindenki  hozta,  így  jobbnál-jobb



finomságok  kerültek  a  tányérokra  és  a  gyomrokba.  Hamarosan
megindultunk a tisztás felé ahol már vált az előkészített tűzhely. A
Himnusz után, letelepedtünk és felcsendült a "Megrakják a tűzet",
akkor lobbant fel a láng és bizony jól esett a meleg. Hosszú dalolás
után,  Mukus  Jóska  elszavalta  a  szokásos  “Nagy  magyar  télben
picike tüzek" verset és utána ezekkel a szavakkal

Csillaggal álmodik az éjszaka, 
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább, 
És gondozd híven.

megnyújtottuk  az  első  gyertyát.  Ahogy  körbe  ment  a  láng
mindenki  visszaemlékezett  valakire,  vagy  egy  eseményre
tábortüzekkel kapcsolatban. Ekkor emlékeztünk Pálos Pista bá-ra
aki mindig velünk volt és tartotta az ünnepi beszédet. Tudjuk és
érezzük, hogy most  is  itt  volt  közöttünk.  Szeretettel  üdvözöltük
Cseke-Császár  Dórat  aki  Körösi  Csoma  Sándor  program
ösztöndíjasa és itt van Melbournben egy pár hónapig, hogy segítse
a  csapatokat.  Nagyon  hálásak  vagyunk  Dórának  és  a  magyar
álamnak.

A szeretetkörrel zártuk az estét, akkor kezdett el cseperegni a hideg
eső. Jól esett bemenni a meleg szobába azzal a tudattal, hogy ismét
sikerült elindítani a szeretet lángját.

Jó munkát!

 Kovássy Marianne cscst

+++

Itt Nagykőrösön sajnos nem tudtunk tábortüzet gyújtani augusztus
20-án este, mert olyan hangos rendezvény volt a főtéren, amely 
elnyomta volna a csendes, meghitt összejövetelt, és sajnos 
cserkészek sincsenek a városban. Viszont betettem az újságba a 
felhívást, és kértem, hogy aki teheti gyújtson gyertyát az 
otthonában augusztus 20-án 9 órakor, és tudom, hogy sokan 
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megtették. Természetesen én is gyújtottam gyertyát lakásunk 
ablakában, amely a főtérre néz, és nagyon megható volt, mert 
miközben a gyertya égett, a téren éppen szép műsor ment. 
Mészáros János Elek magyar nóta énekes hazafias, szép dalokat 
énekelt: Hazám, hazám; Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország;
Ott ahol zúg a négy folyó stb. A Magyar Szolidaritás Lángja 
akcióról szóló levelet elküldtem Sárospatakra is, és az ottani 
cserkész szövetség örömmel vette.
Jó egészséget és további alkotómunkát kívánok: 
Szigeti Márta

+++
Kedves Szabolcs, 
ehhez a szép kezdeményezéshez a Budapesti Székely Kör is 
csatlakozik! Minden jót, szép ünnepet:
Frigyesy Ágnes 

 +++
homoly@felvidek.ma
A Felvidék Ma felhívását is köszönjük:

aug. 10.

http://felvidek.ma/esemeny/lobbanjon-fel-a-magyar-szolidaritas-
tuze-felhivas/

 +++

Péteri Attila Árpád , régi  barátunk és  támogatónk igen  sok  
címre továbbította felhívásunkat   

+++
Szeretett Honfitársaink,
az Összmagyar Testület kezdeményezésére a rendszerváltástól 
évente megrendeztük a Magyar Gyermekek Világtalálkozóját 
Nyugat-Magyarországon  a magyar cserkészek bevonásával. Hála 
a Magyarok Istenének, egyre szélesedett a példa és az egész 
országban megindultak a helyi kapcsolatkeresések az elszakított 
területekkel és a Nagyvilágban szétszóródott fiatalokkal. Végül az 
államunk belépett támogatóként és ma már az iskolákban tanrend 
szerint látogatnak el elszakított testvéreikhez a gyermekek.
Testületünk csatlakozott a 
Magyar Szolidaritás Lángja gyertyagyújtásához és lapunkban, A 
CÉH újságban 2016 nyári számában is közzétesszük az együvé 
tartozásunk jelképeként.
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Jó munkát! 
Tisztelettel
dr. Bándi Kund ügyvezető elnök

+++
Kedves  Uram,  barátnőmtől,  Cservenka  Judittól  (rádió  riporter,
több  beszélgetést  szerkesztett  velem. Szerk.)  kaptam meg az e-
mailjét  a  Radetzky  laktanyával  kapcsolatban  –  azaz  inkább  a
Habsburgok  sok  aljasságáról.  Tovább is küldtem, hiszen a honi
történelemkönyvek  még  mindig  szőrmentén  kezelik
kapcsolatunkat  ezzel  az  ártalmas  dinasztiával,  bár  az  általam
szerkesztett könyvek (Pl. Barta János: A kétfejű sas hatalmában,
Magyar  Könyvklub,  1997)  igyekeznek  valós  képet  adni.
Megragadom az alkalmat  és  szívből  köszönöm azt  a  nagyszerű
missziót,  amit  munkatársaival  a  magyar  becsület   helyreállítása
érdekében végez. 
Isten segítse továbbra is Önöket! 
Tisztelettel 
Karádi Ilona

+++
NAGYSZELMENC

Ennek  a   magyar   falunak a  történelmét kevesen ismerik.  A
második Trianon „testvériesen” kettévágta e települést. Egyik fele
Szlovákiában találta  magát,  a  másik fél  pedig a sohasem volt
Ukrajnában.
Ezzel nemcsak a  falut vágták ketté, de a  családok nagyobbik  felét
is   elválasztották  egymástól.  Évtizedeken keresztül  tartott  ez a
szomorú és gazságos állapot, miglen Komlóssy József  barátunk,
aki az európai autonómiák ügyének  szentelte életét, elérte a  két
falurész közötti  átjárást engedélyezését. Úgy n véljük, a barátunk
beszámolóját, illetve  beszédét közölnünk kell.

TIZ ESZTENDEJE TÖRTÈNT
Nagyszelmenci falunap  2006. május 28.

Református, római katolikus, görög katolikus ökumenikus istentisztelet a
református templomban.   Békesség Istentől!

Igen nagy megtiszteltetés számomra itt lenni Szelmencen, itt lenni egy
templomban.  Amíg  hallgattam  az  igét,  eszembe  jutott,  hogy
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tulajdonképpen  ez  a  kicsiny  templom  olyan,  mint  egy kapocs,  ami
összefogja  a  gyülekezetet.  Attól  függetlenül,  hogy  kálvinista,  pápista
vagy evangélikus. Ez egy szimbólum itt. Szimbólum, aminek ugyanígy
össze  kellene  fogni  az egész  magyar  nemzetet  a  Kárpát-medencében.
Össze  kellene  fognia  … Össze  kellene  fogni  mindabban,  ami  közös
bennünk.  Megtalálni  mindazt,  ami  minket  összekapcsol.  Mellettem itt
van  a  zöld  szín,  a  remény  színe.  Hátam mögött  a  magyar  lobogó...
Én szeretnék köszönetet  mondani  mindazoknak,  akik  jelen vannak és
azoknak,  akik  nincsenek  jelen  itt,  azért  az  erőért,  amit  nekem  az
elmúlt  évek  során  adtak.  Amikor  Iván  László  barátommal  először
megfordultam ebben a helységben, és a helybeli polgármester úrral és
néhány  társával  elbeszélgettünk  arról,  hogy  mi  volna  az  első,  a
legfontosabb  feladat  annak  érdekben,  hogy  megoldjuk azt,  hogy  a
kettéválasztott község lakói ismét eggyé lehessenek. Eggyé lehessenek
olyan értelemben is  fizikailag,  hogy meglátogathassák az őseik sírját,
együtt  mehessenek  misére  vagy  istentiszteletre,  átjárhassanak
szomszédolni vagy ünnepelni.
Utána átmentünk Kisszelmencre. Kisszelmencen a polgármester úrral a
főtéren  állván  beszélgettünk,  és  egy  idős  fekete  ruhás  asszony
megszólított.  És  azt  mondotta:  „Komlóssy úr,  olyan sokan jártak
már itt. Újságírók, politikusok, írók, közírók. Min denki azt mondta,
hogy ő megígéri, hogy elintézi azt, hogy határátkelő legyen. Mondja
Komlóssy úr, ön el fogja ezt intézni?” 
Mire azt mondtam neki, hogy én ezt ugyanvalóst meg nem ígérhetem. Én
egyet tudok megígérni, hogy ami tőlem telik, azt megteszem. Ha még él
ez az idős asszony, adja Isten, hogy éljen, ma nyugodtan állnék elibé.
Nyugodtan állnék elébe, mert az Úristen olyan barátokat rendelt mellém,
olyan  segítőket,  akik  lehetővé  tették  számomra  azt,  hogy  abban  a
nemzetközi  szervezetben,  amit  Európa  Tanácsnak  hívnak,  abban  a
szervezetben olyan kapcsolatokat tudjak kiépíteni, amiknek segítségével
el tudtuk érni  azt,  hogy az elmúlt  évben, december 23-án, formálisan
megnyílt a határ.
Itt  vagyunk  egy  misén,  egy  istentiszteleten.  Tehát  önök  el  fogják
nekem hinni,  hogy életem során aligha mentem olyan boldogan éjféli
misére, mint 2005. december 24.-én. Az úristen lehetőséget adott nekem,
s én nem tettem mást,  mint  a lehetőséget  fölhasználtam. Ugyebár azt
mondja a Biblia, hogy kaptunk talentumokat, ha szabad idéznem, volt
olyan,  aki  talentumait  elkótyavetyélte.  Volt  olyan, aki  elásta.  De  az
Úristen  azt  az  embert  dicsérte  meg  a  számonkérés  során,  aki  a
talentumokat  megsokszorozta.  Ha  nekem  időnként  sikerült  ezt
megtennem, akkor azt mondhatom, ebben asszonyomnak komoly része
volt,  aki  egyszer azt  mondotta:  „Tudod, téged szeret  az Úristen,  mert
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azért  sikerülnek a dolgaid.”  Talán még annyit  hozzátennék,  amit  egy
barátom  mondott,  hogy  „Nálad  nagyon  sokszor  érezni, hogy  nem a
magad  hasznát  keresed,  hanem  egy  közösségét.”  Igen, talán  a
legnagyobb dolog egy ember életében az,amikor  azt  mondhatja, hogy
sikerült egy közösségért valamit tenni.
Nekem célom az, hogy az egyetemes magyarságért dolgozzak. Nekem
egy eszköz az, amit az Úristen a kezembe adott azzal, hogy a nemzetközi
fórumokon  dolgozhatok.  Nekem az  Úristen  megadta  azt,  hogy  olyan
barátaim  vannak,  akik  nekem  kinyitották  az  ajtót,  és  szorgalmasan
nyitogatják  ma  is  az  ajtót,  hogy  én  ott  beléphessek.
Nekem a  magyar  zászló  nem a  hasamra  vagy  a  hátamra  van  kötve.
Jóllehet,  hogy  most  itt  àllvàn,  azt  most  önök  előtt  eltakarom.  De  a
magyar lobogó bennem van. Ez adja az elhatározottságot, s ez az, ami
erőt ad és mindenkor előre visz. Az, hogy itt sikerült ezt a határ átkelőt
megnyitni, azzal, hogy annak eredményeképpen most itt a templomban
önök előtt állhatok, életem legnagyobb megtiszteltetése, amit én önöktől
kaptam. Kérem, ez nekem olyan erőt ad, amivel az évek további során
dolgozni  tudok. Dolgozni tudok az egyetemes magyarságért a Kárpát-
medencében és a Kárpát-medencén kívül.
Meghajlok  önök  előtt,  tisztelettel  és  köszönettel,  azért  az  erőért,
amit önöktől kaptam, hogy a magyar nemzetet szolgálhatom.
Köszönöm szépen.
Komlóssy József

HAZAMENTEK
Dóra Imre   régi  barátunk és  hűséges  támogatónk 

távozásáról kaptunk hírt.
v.Hábel  György is   besorolt   Csaba  királyfi   seregébe.

November végefelé látogattam meg, amikor  még  nem  tudhattuk,
hogy utoljára  látjuk  egymást.  Az utóbbi években is keményen
tevékenykedett  a  szeretett  Felvidéke  ügyében.  Szlovák  nyelvű
füzetecskénket   szorgalmasan  terjesztette  a  Rákóczi Szövetség
egyik  vezetőjeként.   Cikkeket,  beszámolókat  írt,  szervezett,
telefonált.  A  minisztereknek  küldött  beadványokat,  vasúti
közlekedési  terveket.  Két  Garam  menti   előadó  utamat  is
megszervezte.  25-30  oldalas  tanulmányát:  MI  MAGYAROK,
CSEHEK, SZLOVÁKOK ÉS RUSZINOK   Feltöltjük a  honlapunkra

Nyugodjanak békében!
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TÚLÉLÉS VAGY PUSZTULÁS

Elvben minden nemzetnek joga van a túlélésre. Ennek egyik alapvető
feltétele,  a  szaporodás,  azaz  a  születések  száma  jóval  nagyobb  kell
legyen, mint a halálozásoké. Itt rögtön beleütközünk az Emberi Jogokba,
ugyanis  minden  nőnek  jogában  áll  annyi  gyereket  világra  hozni,
amennyit akar. Ha nem akar egyet sem, attól sem lehet elvitatni jogát.
Tehát az asszonyok nyugodtan, megtorlás nélkül halálra ítélhetik a
közösséget.  Sőt,  az  ország  kormányzásának  jogát  is  átruházhatják  a
beszivárgók utódaira.

Melyik  volt  előbb?  Az  Emberi  Jogok  vagy  a  “Demokrácia”?  A
történelem tanúsága szerint az ókori görög városállamokban nem sokat
törődtek az ”emberi jogokkal”. A “demokrácia” sem volt azonos a mai,
elkorcsosult formájával. Athénben például nem volt király vagy egyéb
autokratikus  fejedelem,  diktátor,  de  valódi  népuralom  sem  volt.
Szavazati jog az arisztokráciának és az ingatlan tulajdonosainak járt. A
nőknek, plebejusoknak, szolgáknak és RABSZOLGÁKNAK nem járt. 

A  mostani  “demokráciákban”  mi  a  helyzet?  Európában  és  Észak-
Amerikában végeredményben két-párt rendszer uralkodik, még akkor is,
ha  látszólag  több  párt  osztozkodik  a  voksokon.  Az  egyik  oldalon  a
nemzetiek,  keresztények  állnak  a  másikon  az  ál-demokraták,  ál-
szocialisták,  színesek,  “mások”,  szegények  és  olyan kisebbségek
találhatók, amelyek az átlagosnál is több jogot igényelnek, helyesebben:
követelnek vagy más érdekeket képviselnek.

Nálunk mi a helyzet? A “barnulás” folyamatban van. Ha nem sikerül
sürgősen megoldani ezt  a problémát,  elveszítjük sorsunk irányításának
jogát, tehát elveszítjük hazánkat. Tűrhetetlen és felháborító, hogy olyan
személyek döntsék el sorsunkat, akik tudatlanok és nem járulnak hozzá a
közterhek viseléséhez.

Nem kell matematikai és statisztikai zseninek lenni, hogy ráébredjünk a
veszélyre, a produktív társadalom elöregedés és az eltartott néprétegek
gyors túlszaporodásának végeredménye a nemzet halála. 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 szülőképességének kompenzációs alapú
ÖNKÉNTES megszüntetése,.

A  számokon  persze  lehet  vitatkozni,  de  az  alábbi  javaslat  lehetne  a
kiinduló pont:
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Minden huzamosabb ideje hátrányos és reménytelen anyagi helyzetű nő,
maximum  két  gyermek  után  egy  millió  forintot  kap  a  sikeres,
visszafordíthatatlan műtét után, egy összegben vagy megegyezés szerinti
– infláció mértékével megtoldott – havi juttatásban. 

Így a költségvetés is jól járna, mert – igaz, előre kellene fizetni – de
néhány év  után  elmarad a  gyermekpótlékra  így  is,  úgyis  kifizetendő
költség és a meg nem születettek felesleges szaporodása is elmaradna..
Valójában  a  generációk  kimaradásával  a  megtakarított  összeg
exponenciálisan nőne.

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.

A szavazati jogot is minimális feltételekhez kellene kötni

1/ Legalább újságolvasásra alkalmas nyelvtudás 

2/ A magyar államiság szimbólumainak ismerete

3/ Himnusz, Szózat legalább első versszakának tudása.

4/ A magyar történelem vázlatos tudása

5/ A választási törvény rövid, vázlatos ismerete.

A  vizsga  alól  a  befejezett  (osztályzott)  magyar  általános  iskolai
bizonyítvánnyal rendelkező személy mentesülhetne. Ezenkívül úgy, mint
az USA-ban a választók jegyzékébe való felvétel kérése kötelező lenne.
Aki nem regisztrál, az nem szavazhat.

Kanadában  az  elutazó,  két  héttel  előbb  csak  a  SAJÁT  VÁLASZTÓ
KERÜLETÉBEN  szavazhat.  Kék  cédula  és  boríték  –  a  csalások
közkedvelt eszközei arrafelé nem léteznek.

Ezekkel  a  szabályokkal  valószínűleg  megoldódna a szaporodás  és  az
igazságos  politikai  vezetés,  tehát  a  túlélés  kérdése  is.  Ha  az  emberi
jogokra hivatkozva a homokba dugjuk a fejünket, pusztulásunk garantált.

Honlapjaink:
English: www.hungarianhistory.com
Hungarian: www.corvinuslibrary.com

Blog: corvinuslarmafa.blogspot.ca
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         A világ élvonalában a programozó magyarok, 
Gubcsi Lajos írja:
Egészen pontosan az 5. helyen! Kína, Oroszország, Lengyelország
és Svájc után. A világ informatikusainak tudását felmérve jutottak
erre.  Hát  nem  a  glóbusz  informatikai  nagyhatalma  és a  tech-
startupok  Mekkája  a  Szilícium-völgynek  helyet  adó  Egyesült
Államok nyert?! Nem bizony, ők a 28. helyen állnak. 
A kínaiak és az oroszok kiemelkednek a mezőnyből. A kínaiak a
matematikában,  a  funkcionális  programozásban  és  az  adatok
strukturálásában jeleskednek, míg az oroszok az algoritmusok nagy
ismerői,  ami messze a legkedveltebb versenyterület.  India és az
Egyesült  Államok  adja  ugyan  a  legtöbb  "versenyzőt",  de  a
mennyiség a minőség rovására megy: az USA 28. helye után India
pl.  31.  lett  a  listában.  A versenytémák  alkategóriái  között  több
helyen  is  feltűnik  Magyarország,  sőt  olyan  is  akad,  amiben
egyenesen elsők vagyunk: az oktatói témakörben. 
Bővebben: 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/it/lenyugozo_rangsor_a_vilag_elvonal

aban_a_magyar_programozok.2.236874.html?
utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=

portfoliobo  l
+++

                          LÉGSZENNYEZÉS
Mindenki  kétségbeesetten  szűri  a  füstjét,  merthogy 

vigyázni kell  a  levegő tisztaságára.  Bizony  ez így  volna  helyes.
Bevezetőnek  ajánlanám, tiltsák be  a  robbanóanyagok használatát.
Egy-egy buta  bomba ismeretlen, de  nyilván mérgező  anyagokat 
pukkant  a drága levegőnkbe. De  még  az okos bombák is ezzel
gyaníthatók, nem is  emlegetve a rakétákat. 

Be kellene  tömni  a  működő tűzhányókat a  vízalattiakkal 
együtt  persze.  A  tűlevelű  erdőket  ki  kell  irtani,  mert  évenként 
fenetudja  hány ezer  tonna  terpentin  párologtatásával   rongálják
kedvenc  és  egypár    tüdőnket?  A  villámok  által  felgyújtott
erdőtüzeket is be  kellene tiltani, hiszen Kanada, Szibéria  Afrika 
területén  sokezer  négyzetkilométer  ég  le  évente.  Persze  a
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gondatlan vagy  gonosz emberek  is  besegítenek az anyatermészetnek
ezen a  téren is. 

A  Világháború  első  és  második  felvonása  idején  rengeteg
olajszállító hajót  süllyesztettek el vagy gyújtottak fel.  Hová lett az  a 
sok  benzin  és  olaj  vagy  a  füstjük?  A  puskapor  öldöklésre  való
felhasználása kezdete óta  felhasznált  robbanóanyag származékát  nem
mi  és  őseink  szippantották  be?  Hová  lett  Hamburg,  Coventry,
Szentpétervár és Lipcse füstje?

Klíma:  Mi  okozzuk  a  klímacserét?  Egy  azúrkék    frászt! 
Persze  belesegítünk  egy kicsit, tagadhatatlan, de mintha  azt tanítgatták 
volna  nekünk  az iskolák padjaiban,  hogy  a  klímacsere  ciklikus  és 
most éppen   egy  jégkorszakból melegedünk  fel lassanként. Ez pedig  
sivatagódással jár. Majd  néhány ezer év  múlva elkezdődik a  lehűlés,
amikor Észak-Amerikát és  Eurázsiát  jég  fogja  borítani, de Szahara és 
az  amerikai  sivatagok  újra  zöldbe  borulnak.  Hol  voltak  dicső
politikusaink  és  jólfizetett  tudósaink,  amikor  ezt  tanították?
Hiányoztak?

Ha  már a  légszennyezésről és a klímaváltozásról elmélkedünk,
Krakatoa vulkánt is illik  említeni.  Ez  a  tűzhányó  Szumátra közelében
1883-ban  tört ki, kb. 300 megatonnás atombomba  erejével. A robbanást
négyezer  kilométerre  is  lehetett  hallani.  Az  egész  földet  por  és
kéndioxid  felhővel  takarta  be,  lényeges  hőmérséklet  csökkenést
okozva.  Az  időjárást  teljesen  felborította,  óriási  esőket,  viharokat,
savas esőt okozván. Az időjárás  csak  1888-ban  tért  vissza a  rendes 
kerékvágásba. 

A felmelegedés  olvasztja  az északi  és  deli  sarkok  jegét.  A
tengerparti  városokat lassan  elönti a  tenger árja. London, New York,
Hollandia nagy része, Florida – hogy csak néhányat  említsünk,  néhány
évtized múlva lubickolni fog.  Kézenfekvő megoldásnak látszana a líbiai 
Qattara  mélyföld elárasztása a tengerek  vizével. Erről már  vagy  száz
éve  beszélgetnek, terveket  készítenek, de  eddig  nem  történt   semmi. 
Igen   sok  időbe  kerülne  a   szükséges  alagutak  és  áramfejlesztő
telepek  megépítése, de addig is,  szifon szerűen működő  nagy átmérőjű
csővezetékekkel  megoldható  volna a feladat. Néhány évtizeddel ez is 
eltolhatná az özönvíz dátumát s közben  megváltoztatná a  környék
klímáját és áramot is  termelne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qattara_Depression
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TÁMOGATÓINK:

2016  április 16  és  szeptember 16 között beérkezett  adományok:

Kimutatás a nyomtatott példányban
olvasható

Elfogyunk lassan, mint a  gyertyaszál
Mely elhagyott üres szobában áll….

BARÁTAINK:
Az alanti barátaink álltak mellettünk munkával és tanáccsal:
Vámosi  József-Margit,  Csermely  Péter,  Bányai  Ferenc,

Bereczky Zoltán, Leczki   Lajos, Tábor Andrea, Magyaródy Rózsi,
Gráber család, Dr. Forgách Péter,  Somogyi Vince,  Lamperth Cili,
Papp Zsuzsi, Horváth Mihály, Bodor Mihály, Hegedűs István,.

A kezdeti időszakról nem is szólva, még hat évvel ezelőtt is
ezres  példányszámban  nyomattuk  a  Hollót.  Ma  már  csak
háromszázat nyomatunk, de az is sok. Kérjük, ha módjában áll,
szerezzen újabb támogatókat

Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapják
utoljára  a  Hollót.  Akiknek  a  jövedelméből  nem  futja,  kérésre
szívesen küldjük továbbra is, ha visszaküldi a megajánló cédulát
üresen
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                                   RÁKÓCZI MOZGÓTÁBOR
Lukács Tíbor cst. Beszámolója: 

Ez évben volt a 23-ik sikeres mozgótábor. A Rákóczi Alapítványnak és
a Rákóczi  Mozgótábornak  fennállása  óta  nagyon  sok segítője,  önkéntese
volt.   Köszönet  mindazoknak  akik  a  legkevesebbet  is tettek  ennek
érdekében.

A Rákóczi  Magyarságismereti  tábor eredeti  gondolata Ayklerné Papp
Zsuzsa és férje Bercitől jött akik meglátták ennek szükségét. Zsuzsa képzett
cserkésztiszt,  Bercinek,  bár  nincs  cserkész  háttere,  de  támogatása  a 
cserkészet iránt kimagasló.

Ehhez csatlakozott  Csermely (Szendi) Ildikó cst. és Lukács Tibor cscst.,
akik már több mint egy évtizede folyamatos   vezetői  szerepet töltenek be
 úgy a táborokban mint a Rákóczi Alapítvány Igazgatóságában. 

Csoportvezetésben  vagy  egyéb  beosztásban  úgyszint  résztvettek  a
következő  KMCSSZ  képzett  cserkészvezetők  :   Papp  Klára  cst.,  Tábor
(Szentkirályi)  Bea  cst.,  Pintér  János  cscst.,  Hokky Péter  st.,   és  Walter
Krisztina st., Csermely Péter cst., Magyaródy Kati cst.

Szintén  meg  kell  említeni  Tanczár  Gergely  st.,  KCSP (Kanada)
ösztöndíjas csoportvezetőt Kárpátaljáról.

Röviden az Alapítványról:
A II.  Rákóczi  Ferenc Alapítvány magánadakozások jóvoltából teremti

elő a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor megvalósításához, a Rákóczi
Családi  Kör  tevékenységéhez,  valamint  a  ösztöndíj  lehetőségek
biztosításához szükséges anyagi fedezetet.  Célunk, hogy a kárpát-medencei
fiatalok önazonosság tudatának erősítésével hozzájáruljunk Közép-Európa
egészséges jövőjéhez. 

Mi az üzenetünk?
“Azért  vagyunk  a  világban,  hogy  jót  tegyünk  egymásért,  és  ezáltal

önmagunkat is erősítjük. A legfontosabb üzenetünk: nem vagytok egyedül, és
vannak magyarok világszerte akik törődnek sorsotokkal!”   /Ayklerné Papp
Zsuzsa, Elnök/

                                          +++
Honlapjaink:

English: www.hungarianhistory.com
Hungarian: www.corvinuslibrary.com
Blog: corvinuslarmafa.blogspot.ca
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