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Atlanti-6ceanig 6tt, 6s amelynek

kozdPPonti6ban mindvdgrs a iobb
,orttu 6rdemes' szeretett 6s nagyra

hivatott magYar nemzet 6llt'
1. nzermbt kinUitatkoztatiuk a

rnagA clr nep orrrendetkez1'si ig 6nU et!

- A MaryarokVll' Vil6gkongresszusa

nyilatk ozatot fogadott eI a marya'r

ndp OnrendetXez6si iogar6l' A nyt-

Iatkozat hangsrilyo zza, hogy a Vil6g-

kongresszus a maryarsag sors66rb

&zett felel6ss6gb6l fakad6an ido-

szerri 6s eloditihatattan l6p6sk6nt

felveti 6s kezdem6nyezi a IVIAGYAR

iftn-piS megord6s6t. A megoldas

atapvet6 eszk6ze a szabadsAg 6s

.ry.d6s6g elv6re 6pul6 Onrendelke-

,6r, amely minden n6P term6szetes

6s elideg.ttitftutetlen ioga' L977 6ta

azENSZKozsy]..rhlsedita]elfogadott
kotelez6 j ellegf alaPi o g'

A nyrlatkozatterrrezetet a Vil6g'

kongresszusNyit6.konferenci6ja
el6-azMvsZElntiks6geterjesz-
tette, a munkdtatok sor6n meg-

er6sitett6k azt a vil6gkongresszus
nemzetstratdgiai konferenci6i' va'

lamin t azwrvsz tisztuiit6 Kiildtitt'
gfrnf6te, 6s 917o-os ttibbs6gget hrat6'

iozatt6 emelte a vil6gkongresszus
Zir6'Ironferenci6ja'

A nyil atkozat, KLnUuitottk€'zeel 6s

Jogihd'tt6rcimmelk6tmell6kletet
tartal maz, amelyek a nyilatkoz attal

eryutt a Vil6gkongresszus hat6ro-

,itanaYsz erve s 16 sz 6t k6P e ztk'
2. A Maryarok VII' Vil6gkong-

resszusa tdmogati a aMaryarok Vi-

I6gszovets6ge Kuldottryril6s6nek
hatAro zatdt, hogy amint a k6rd6st

mdsf6l 6ve fektet6 AlkotmdnYbi-
r6sdg dont6se azt lehet6v6 teszi' a

A MagYarok Vil6gsztivets6ge ala'

pitasanaX ?0. 6vfordut6ia idei6n

iit6sez6 Maryarok VII. Vil6*kong'
resszusa azt tiizte ki c6lul' hogy

erktilcsi 6s szellemi fordulatot
idlzzen et6 Maryarorszig 6s a ma'

gyar nemzet 6l;t6ben' Ot naP alatt

lonn mint 800 kiitdtttt 6s mintegy

400 vend6g vett r6szt azon a Lz

konfer"rr.i6n' amelYen keletr 61 6r-

kezett akaddmikusok 6s nyugatr6l

hrkezett potitikusok t6rsas ilgilft,an

mag,yar tLOOsok, kutat6k 6s kloz'

6leti szem6tyrs6gek tandcsko ztak a

*"Sy"rs6g iorsk6rd6seir6l' A VII'
Vilfskongresszus' melyet m6ltat6

levetb.r, iiO.tiiziilt a Dalai Ldma 6s

Eur6Pa tal6n legismertebb nYelv-

tiirt6n 6sze, Mario Alinei profesz-

szor, eddig nem tapasztalt' rytinyti'
rfl ive t hfizott, amely az Ntfit6l az
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AKT'UALIS

Szovetseg inditsa utj ara a ntasodik
nepsz avazasl a kulhroru maryarok
mary ar illamp ol g d"rs 6 gdnak viss za-
ad6s6ert.

Gyujtsenek 6ssze egymilli6 t6-
mogato alairast, es akkor es csakis
akkor viryek nepsz avazasra a ker-
dest. A Vilagkongresszus a vil6g
mincien maryarjdhoz fordul, es keri
e kiemelt fontossagu tigy t6moga-
tftsftt.

3. A MagyarokVII. Vilagkongresz-
szusa udvozli Jens-Peter Bonde, dz
Europai Parlament eg;zik frakcioia
vezetojenek bej elentes6t, amelyet a
Vilagkongresszus Ztxo-konferenci-
6jiln Dr. Haldsz J6zsef, a Szent Ko-
rona 6,s a rnagAar alkotrndny cimu
konferencia elnoke tolm6csolt. A
Ftiggetlenseg/Demokr6cia eur6pai
parlamenti frakcio vezet6je beje-
Ientette, hogy lemond kepviseloi
mand 6tumfir6l, 6s elet6t annak ki-
v6rnja szentelni, hory az ir nepsza'
vaz6ssal megtorpant lisszaboni mo -

dell helyett az ij Eur6pai Unio egy
olyan konfoderativ dllamalakulaffie
v6lj6k, amelynek kozeppontj ftban
Maryarorszitg Szent Koroniiinak
ertekrendje es kdzjogi tana alljon.

A Vilegkongresszus rigy ertekeli,
hogy a tobb ezer 6v sor6n kierlelt, a

Szent Korona-tanra es -ertekrend-
re epul6, verrel, verejtekkel megpe-
cs6telt tortenelmi magyar kdzjogi
alkot6s legszebb elismerese ez a
sz6ndek.

4. A Magyarok VII. Vilagkong-
resszusa koveteli, hogy hozzitk nyil-
v6nossdgra az 1982 ota keletkezett
6llamad6ssag dokument6lt torte-
netet!

5. A Magyarok VII. Vil6gkong-
resszusa k6ri, hog;r a magyar 6llam
kdveteljen jovifi6telt a Szovjetunio
utoddllamait6l az 1956-os szovjet
katonai agresszi6 okozta k6rok
enyhit6s6re.

A Vildgkongresszus t6rgyalasi
alapnak tekinti a Magyarok ViI6g-
szovetsege altal 6letre hivott Iustitia
Btzotts6r.g tenyfeltfuo es elemzo je-
Ienteset, amelyet 2007-ben hoztak
nyilv6nossagra, es amely a magyar
6llamnak okozottkeft 10 000 milliard
forintb art, azaz tobb mint 40 milIi6rd
eurob an {llapitia meg, A szdmfejtes
nem tartalmazza a magdnszeme-
lyeknek okozott kart, sem a kioltott
eletekert esedekes j ovdt et eit.

6. A Magyarok VII. \IilAgkong-
resszusa tudom6sul veszi a Grof
Teleki Pal miniszterelnol: hc.latra
cimri konferencia megdllapit6sa-
it, amelyek szerint alapos ok van
megk6rdojelezni a grof Teleki Pal
halilJitnak korulmenyeirol eddig
hirdetett nlzeteket. Prof. Dr. Ir'6n
L6szl6 pszichtater, geront ologus
professzor, Dr. Pusztaszeri Lasz'
16 jogtortenesz, Dr. Bakal' Kornel
professzor, Dr. Bakos Batu jogdsz.
Stoff6n Gyiirry es Hdbel Gyorgv uj-
sagir6k dokument alt eloadasukban
affa a kovetkeztetesre iutnak, hogY
grof Teleki PaI nem iett ongyilkos,
hanem meggyilkolt6k.

A Vilegkongpesszus felkeri a Ma-
gyarok Vilagszovetseget, hory foly-
tassa tenyfelt6ro munkei5it, a teljes
k6ru rgazsag kiderites6ig, ide 6rtve
az esetleges exhumd-last is.

'l . A Maryarok VII. Vilagkong-
resszusa tudom6sul veszi A ma-
gyarsag ds a Kelet - IL 1stortd,neti
Konferencia Termesz ettudom6nyi
szekcioja ket folyamd.nak (PoPu-
Ldcro-genetika es Embertan) ko-
vetkezteteseit, melyek szerint a
Kdrpirt-medencei maryars6got
nem ffizik^ tudom6nyos m6dszerrel
kimutathat6 rokoni kapcsolatok
sem a finnekhez, sem az agor gffi-
t6n6rrvel jelzett n6pekhez. Ennek
alapj6n kezdemdnyezi a finnugor
szdrmazilselm 6l et fti ltilvi zsgillatat.

A Vilegkongresszlts eliteli a XIX.
szazad utolso ne5'ecieben tenyke-
do Trefort Agostont. aki tanugymi-
niszterkent - peldatian nlodon visz-
sza6lve kOzhat ahrra,,-C - ko te\ezovf
tette a fi,nnugor szarnl ezaselmelet
oktat6s6t. Trefort Agost on ekepp
Iegfobb eloidezolevl l'ait annak a
szellemi t6velygesnek. amelynek
jelent6s szerepe volt a Trianonhoz
vezeto uton 6s a magyars6g mai,
m6ly vdlsdg6nak kialakulasaban.
Mindezlrt a Vil6gkongresszus kez-
dem6nyezl Trefort Agoston kozteri
s z ob rainak elt dvoLitdsttt .

B. A Magyarok VII. Vilagkong-
resszusa udvozli 6s megerositi azt
a 2008. julius l2-6n kelt megalla-
pod6st, amellyel megszuletett a
Maryar Adorj6n es Forrai S6ndor
rovdsir6s tanitftsait egybefoglalo
Rouas SzabaanA, 6s amelynek al6-
iror az Orszd,gos OmagAar Kuttura
Barati Tdrsasag Road,siras Szak-
osztdlya Libisch Gy6z6 vala-
mint a Forrai Sandor roadsiro kor

Szak6cs G6born6 FTiedrich Kl6-
ra es Szakitcs Gdbor - tov6bb6 Dr.
Hosszfi G6bor egyetemi docens, a
R,ov6s Szabv6,ny szdmit6gepes be-
tukeszlet keszitoje.

A Vil6gkongresszus azzal a felhi-
vdssal fordul a vil6g magyar rovds-
irds oktat6i es az 6rdeklodok fele,
hogy atovdbbiakban az ek6pp elfo-
gadott Rov6s Szabvimy betuklsz-
Ietet oktassak 6s hasznaliek.

9. A Magyarok VII. Vilagkong-
resszusa allo vastapssal udv6zolte
F.dcz Sdndornak, az MVSZ tiszte-
Ietbeli elndkenek elfogado nyilat-
kozatdt, amellyel kesznek mutatko -
zott elfogadni a hangsrilyos k6z6leti
szerep v flJlalftsra sz6lito felhiv6st, a
sulyos erkdlcsi, politikai 6s alkot-
m6nyos v6lsdgba jutott Maryar-
orszdg megment6se6rt. Dr. Bene
G6bor vil6gkongresszusi kuldott a

MV S Z- deleg acio az aug?.Lszttts 2 0-i kormeneten
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Szent Korona 6s a lnagAar alkot-
mdnA cimu konferenci6n 6s a Zfx6'
konfeienci6n fejtette ki, hogy L944.

m6rcius 19-e, Maryarorsz6g n6met
katonai megsz 6.Jl6sirnak napja 6ta
az orszeg eryetlen legitim politikai
vezetilie az 1956-os forradalomban
testet itlt6 n6pakarat erej6vel or-
sz6gos vezetfvil villasztott B,6cz

S6ndot, z Nagy'budaPesti KiizPon'
ti Munkdstan6cs elniike.

10. A MagYarok VII. Vilagkongresz-
szusa Nyito-konferencidrja kdzfelki-
6.[t6ssat a Magyarok Vil6gszovetsege
orokos tiszteletbeli elnok6ve avatta
gr6f Teleki PfLl miniszterelnokot, az

IWSZ egfrik alapit6jat es Wass Albert
irot,a kisebbs6 gi sorsba k6nyszeritett
maryar kozoss6gek jogrr6delm6nek

elkotelezett harcos6t.
11. A Maryarok VII. Vilagkong-

resszusa nagyta 6fi6keli, 6s udvoz\
azt a ket angol nYelvu kiadv6trYt,
amelyet 2008. augusztus 18-6n a

Maryarok Vildgszovets6ge alaku-
I6s6nak ?0. evfordul6j6n mutattak
be. A Kanad6ban elo Dr. Pungur
J6zsef f6szerkeszt6s6ben megi elent
Hungarian Wortd EncYcloPedia
(angol nyelvri magyars6g-Iexikon)
6s az Amerikai EgSrestilt AIIamok-
ban elo Botos L6szl6 f6szerkeszte-
s6ben megielent Selected Studies in
Hungarian HistorY (MagU arsagtu-
d,omdnAi Tanulmd,nAok) olYan he-

zagpotl6 mrivek, amelYek kiaddsa
a maryar 6llam feladata lett volna'
Joggal felt6telezzik, hogy ameny-
nyiben ezek a kiadv6nYok 100 6wel
kor6bban jelentek volna meg, meg-

akad6lyozhattak volna a trianoni
trag6diat.

A Vilagkongresszus azzal a fel-

hiv6ssal fordul a vilag minden ma-
gyari ahoz, hogY ki-ki vali6k e ko-
tetek terjeszt6j 6v6, mert dltaluk
megy6htoztathat6 a vil6g magyar-
sagkePe. Minden rrraryar legSzen

civil diplom ata: ors zaga es nemzete
j6 hirnevenek terj esztoj e.

12. A Maryarok VII. Vitagkong-
resszusa elismeressel nyugt azza

azt a Vilagkongresszusok tortene-
teben pdratlan teljesitmenyt, hogy
a Vil6gkongresszus nYit6naPi6n a

kuldottek, a vend6gek 6s a saito
k6pvisel6i 6tvehett6k a kovetkez6
napokban sorra kerul6 tobb mint
230 e\oadtts java t6sz6t tartalmazo
h6t kongresszusi kdtetet 6s tov6bbi
k6t, ebb6l az aI-
kalomb6l kiadott
k6nyvet: Rudolf
Kuiera KozeP-
Ewopa t}rtenete
egA cseh Polito-
t6gus seemduel
valamint Dr. Ba-
logh S6ndor Au-
ton6mia 6s az ui
uilagrend,.

A Vit6gkong-
resszus koszon-
tet mond a tobb
mint 300 el6ad6-
nak tudosok,
kutat6k, kozeleti
szemelyisegek,
kdzottuk mint-
ery 50 nem ma-

Wat - az6rt', hogy
kozoss6 gvfiJlalil'
suld<al 6s magas
szintri eI6ad6sa-
ikkal szolg6ltfik
az eg;retemes
maryars6g ugYet.
HasonlokePPen
koszonetet mond
minden erintett-
nek a peld6s szer-
vezes6rt.

A Vilagkong-
ress?us hatarozot-
tan uisszut'tasitia
azokat a leki-

c sinylo min6 sitd s eket, antelA ek egA e s,

a tobbnyire tduolnt'aradasukkal,i e-

Le ske d,6 " magA ar m6, diumokb on nW -

uitagot tattak. Ezeket a tenyha'misito

fetretdj ekoztatas okat a mdly erkolc si
es szellemi ualsagbon leud tarsada-
lom k6rtitneteinek tartj a.

E tdrsadalom meg6rett a Fordu-
latra.

BudaPest, 2oo8' augusztus 2o'
A Magyarok VII.

Vil6gkongresszusa

Maggar tancosok a kdrmeneten...

...r end,6ri u e delemmel


