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Addm Jeno (Baranyai hdromszog,l, Eorsos Gdza (Erddly).

Pozsonec Miirla (Muraviddkl, Rttcz Szabo LAszlo
(Dehrd6k). Bogyay E/e mdr (Kanada). D r. H orkovix-Kovats
J6nos (NdmetorszAg\. Kadltr Ddnlel (USA). K/acsan
Ierdz (Felvid6k1, Lado Litszlo (Ausztr6lia1. Dr. Ldh Trbor
(Franciaorszdg), Matavovszky AdAm pse1. MotnarVbress Pril (sv6dorszitg), Nddasdi lstv€tn (Belgium), Dr
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lTemesvAr), Ferenczy Zsuzsa (Melbourne),
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Felel6s Kiad6:
Patrubitny Miktos.
a Magyarok Vildrgszdvetsdg6nek

elnoke

Szerkeszt6s6g 6s Kiad6hivatal:
Magyarok Vil69sztivets6ge
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

telefon: 36-1 -267- 4514t108
fax: 36-1 -485-40-60
e-maii: honlevel@mvsz.hu

Ha egy n6pt6l olyan m6rt6kben vonjdk el az 6letlehet6s6get, mint ahoWan ezt napjainkban a magyar ndppel teszik, akkor annak a n6pnek
koteless6ge ki6ltani, 6s a tonkretev6i szemdbe vdgni, hogy 6lni akarunk,
mi 6s az ut6daink is, a saj6,t v6rrel 6s munkdval megszentelt hazdnk'
ban.

A magyarok nem mentek el m6sok haztitha felforgat6 tevekenys6get folytatni, a mi haztnkat pedig ma is ezek az idegen felforgatok
ir6nyitj6k, akik a mag:yaroknak megtiltj6k, hogy fdjdalmukban felkidltsanak 6s kimondj6k, hogy ki 6s kik taposnak a sziv6be minden nap.
Az a maryarryalilze1 amely naponta jelentkezik az orsz{g ir6nyit6i
r6sz6r5l, trirheteflen 6llapotot id6zett elci Magyarorszagon. Ez6tt ne
csodelkozzon senki, ha a magyar n6p hfs6ges fiai 6s le6nyai szembefordulnak a mag:yarok l6t6t fenyeget6 minden megnyilvanuldssal. Ez a
tfrhetetlen dllapot azt eredm6nyezi, hogy nekunk, magyaroknak, egyre kem6nyebb eszkozoket keII bevetni ellens6geink ellen. A nagyvilag
liftja ezt az |let|nalftl harcot, de mint a tort6nelmunk sordrn annyiszor,
most sem nyrijt segits6get, mert mindenki f6I a p6nzvil6g bosszujat6I. Nekunk, magyaroknak egyedul ketl ezt az 6letbenmaradesunkdrt
vivott harcot v6gigkuzdeni. Legyen {lkozolt minden magyarellenes
tev6kenys6get folytat6 6s a trimogat6! Mi ezt ahatcot meg kell, hogy
nyerjuk, mert mellettunk sz61 minden isteni 6s emberi igazs6g. Nem

adjuk fel soha, soha, soha!
A magyarok hazdjdt nekunk, ma 616 nemzed6knek kell megmentenunk. Isten leryen velunk!
Budapest, 2008. okt6ber 6.
Az Aradi V6rtanfk naPj6n

www.mvsz.hulhonlevel
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