Ma 6rt6kform6l6 id6ket el 6t a magyarsag. Nem tudom, hogy 6rti-e,
vagy 6rzi-e ezt aKirpittHazan6pe?
Nem hiszem. Elfeledve a val6s6got,
sokan csak a hamis vdgyakat, ,,eggszer eliink csak" rovidl6t6 p6nzhajhitszitsift 6s ism6t csak a szolgalelkr1s6g jov6 n6lkuli dbrdndk6peit
hajszoljrik.
Mert mi ez aval6sitg? AzigazvaIos6g mi vag5runk. Itt ebben a MEDENCEBEN 6s kornyezet6ben: MI

MINDANI{YIAN. Mi hordozzuK
szivunkben a Szent Gr6lt 6s a mi
hitunk adott er5t nekunk tobb ezer
ev 6ta ahhoz, hory Istenhez imdLdkozva kegyelemben 6ljunk, sok- sok

megpr6b6ltat6s kozott, szS.mos ellens6ggel korulv6ve, de mindig szilardan, hitunkben soha sem, de so-

kadalmunkban megfogyatkozva is.
Ez a lelki 6s erkolcsi er6 ldtszik most
megroppanni 6s elfogSzni. Itthon is,
vil6ghatalmi igazstryLaian arroganci6val elcsatolt teruleteinken is....
...6s nem vesszuk 6szre, hogy ismet be fognak csapni 6s cserben
fognak hagyni bennunket azok az
erok, melyeket vezet6ink ma is tdLmogatnak....
...h6t hogyan lehetne tudatni veItik: ne iry 6s ne tov6bb?
Azok mellett allunk ki megint,
aJ<,k,,korbeudgtdk testiinket", 6s
,,csonkan" meg most is ,,hadakozunk" azok ellen, akik a sajdrt nemzeti onme gval6sit6suk6rt harcolnak,
akiket a vil6g sdtdni elemei ltnad6nak neveznek, nem forradalmS.rnak
es szabadsdgharcosnak. Eppen ugy.
ahogy minket neveztek elnyom6ink
sok-sok 6vszdzadon iit, holott mi is
nemzetunk szabads6gfnak harcosai voltunk. Kulugyminiszterunk a
kem6ny elhatiirol6d 6s hely ett,,egy
kouetftij" azokkal, akiket ma rijgyarmatosit6knak nevez a jozanvtlitg.
Melyek ma a nemzeti ki6ll6s legfontosabb sarokpontj ai?
1./ A saj6t dolgainkkal kellene
tor6dnunk 6s vezet6inknek sz6 szerint be kellene tartani az 1848-as 12
pontot. Nem csak beszedben, hanem tettekben is. Ma Magyarorsz69
minden l6p6st egyeztet azokkal a
hatalmakkal 6s azok ,,kozoss6.gi"
2017. iiprilis

torvenyeivel, akik minket az els6
adand6 alkalommal cserben fognak
hagyni, ha a helyzet fgy kivdnja.
2./ VISSZA KELL HELYEZNI
JOGAIBA MAGYARORSZAG

TORTENELMI ALKOTITATVYAT.

Minden kesedelem n6lkul, mert ennek megl6te vag:y hirlnya fogja jovcinket meghatdrozni.
3.1 KESEDELEM NELKUL
FELUL KELL VIZSGALNI A TRIANONI (1920) (melyet az USA a mai
napig nem ratiflkdlt) ds a PARIZSI
ftg 47 \ BEKEDIKTATUNTOXET.
4./ A minket folyamatosan el6rulo 6s tobbszorosen cserbenhag5r6
hatalmakkal csak a legszuks6gesebb kapcsolatokat kell dpolni 6s
a megvdltozotL vil6.gban meg kell
talflnunk a mi 6rt6keinknek megfelelo partnereket.
5./ A BELSO LENYEG ES A
TELJES TGAZSAG talajan 6It6
szervezeteket, koztuk a vil6g legnagyobb magyar szervezet6t, a Magg arok Vilag szouetsdgdl erkolcsileg
6s anyagilag is t6mogatni kell. Be
kell fejezni az ellenuk ir6nyul6 aknamunk6.t 6s r6juk kell bizni nemzeti ugyeink kezel6s6t. Vezet6iket
meg kell becsulni, partnerk6nt kell
kezelni oket fuggetlenul att61, hory
a Karpfft Haza mely terillet6n 61-

nek, hiszen 6k az elmrilt 6vtizedekben bebizonyitottitk a Haza 6s
a vil6g magyarsdga ir6nti onzetlen
elkotelezetts6guket, szeg6nyen brir,
de mindenkor 6s erkolcsileg is k6pvis elve MINDANII-YIUNKAT.

Ha majd katon6ink itthon v6dik
aHazat,
ha az iskol6kban a magyarsdg
tobb ezer 6ves igaz tort6nelm6t tanitjfk majd,
ha a Tudom6nyos Akad6mia gr6f
Sz6chenyi Istvrln magyarsiigdnak
l*rhdza lesz ism6t,
ha egeszs6guryunk n6punk szolgttlatdnak t emplom6v6 valik,
ha majd az any6k gyermekvS.llal5.sa meg fogja el6zni az onz6s| 6s az
eletet ad6.s lesz az elso, a megtart6
er6,

ha majd a vid6k 6s amezSgazdas6g fontos lesz megint mindannyi-

unk sz6.m5.ra,
hamajd az itthonitud6s, v6llalkozris 6s 6rt6kteremt6s lesz a dont6,
ha majd mindenkori vezet6ink
MAGYAROK lesznek 6s eg6sz n6punk az Istenn6 magasztosult J6zus Krisztust fogja ism6t szolgdlni:
akkor fog majd megdldani bennunKet a MAGYAROK ISTENE.
A szerzf
MVSZ Pest meggei killdottje

