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Az 1938-ban Budapesten megtartott Eucharisztikus Világkongresszus keretében ülésező
Magyarok II. Világkongresszusa által augusztus 18-án életre hívott Magyarok Világszövetsége
(MVSZ) születésénél fogva egy sajátos jogállású intézmény. Amint azt létrejöttének körülményei
is szemléltetik, az MVSZ az egyetemes Magyar Nemzet képviseletét ellátó Magyarok
Világkongresszusának állandóan működő, ügyvivő testülete. Ebből fakadóan a Magyarok
Világszövetségének legfőbb feladata megszervezni a következő Világkongresszust, majd
végrehajtani annak/azok határozatait. A koronavírus-világzárvány miatt egy évvel elhalasztott
Magyarok X. Világkongresszusát sikerült 2021-ben megszervezni és lebonyolítani.
Következésképpen a Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznú tevékenységének
legkiemelkedőbb részét ez képezi. Ezért mind annak Záró-nyilatkozata, mind pedig teljes
programja jelen szöveges beszámoló részét képezi.
Kezdjük tehát a Záró-nyilatkozattal.

Magyarok X. Világkongresszusa
Ópusztaszer – Budapest, 2021. augusztus 15-20.

Záró-konferencia
Záró-nyilatkozat
A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen!
A Magyarok X. Világkongresszusa az előző két Világkongresszussal egybecsengően megismétli és
megerősíti, hogy Magyarország történeti alkotmányán, a Szent Korona Országán kívül nincs, és nem
is létezhet életképes magyar nemzet. Ezért kiemelkedően legfontosabb nemzetstratégiai feladatnak
tekinti Magyarország történeti alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítását.
A Magyarok VIII. Világkongresszusának[1] meghatalmazása alapján néhai Rácz Sándor kísérletet
tett ennek a gondolatnak a Magyar Állam vezetői felé való közvetítésére, ami fájó kudarccal végződött,
a jogfolytonosság helyreállításáért folytatott harc első áldozatává téve Rácz Sándort. Nagyszerű életútja
előtt hódolva, a Magyarok X. Világkongresszusa a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli
elnökei körébe emelte Rácz Sándort báró Perényi Zsigmond koronaőr, az MVSZ első elnöke, gróf
Teleki Pál miniszterelnök, az MVSZ megalapításának kezdeményezője és gróf Wass Albert
írófejedelem, kisebbségvédő harcos mellé.
Megállapítjuk, hogy az elmúlt kilenc évben ezen az úton jottányi haladás sem történt, sőt
ellenkezőleg: az Alaptörvény, sorozatos változtatásaival együtt egyre távolodik ettől a céltól.
A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útján felhívjuk a Magyar Államot,
hogy első lépésként nyilvánítsa ünnepélyesen, törvény erejével a Boldogasszonyt[2] Magyarország
Záró-nyilatkozat – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.
Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő nyelve a tájban, a népszellemben és az
etnogenezisben, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.
[1]
[2]
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örökös királynőjévé[3] ekként is megerősítve Szent István királynak halála előtt tett felajánlását, aki a
Szűzanya oltalmába ajánlotta országát.
Kérjük a Magyar Katolikus Egyházat, hogy Natália nővérnek a Mindszenty József bíboros
hercegprímás által is elfogadott látomásához igazodva haladéktalanul építsék meg, és szenteljék fel a
Világ Győzelmes Királynőjének kápolnáját.
A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útjára lépve ugyanakkor óva intünk
attól, hogy bárki azon mesterkedjék, miként nyilváníthatnák ismét Magyarország királyává a
Habsburgokat, hisz az Árpád nagyfejedelem magyarjainak ismételt államalapítása óta eltelt több mint
1100 esztendő alatt senki nagyobb népirtást nem végzett a magyar nemzet életében, mint a Habsburgház.
A Magyarok X. Világkongresszusa felhívja a Magyarok Világszövetségét, hogy dolgozza ki a
jogfolytonosság helyreállítását elvégezni hivatott Alkotmányozó Nemzetgyűlés felállásának elvi és
gyakorlati kereteit, az abban résztvevő alsóházi, valamint felsőházi elvű küldöttek ki-, illetve
megválasztásának szabályait.
Amennyiben indokoltnak találja, hívjon életre külön jogi fórumot az állam jelenlegi alkotmányos
állapota jogszerűségének vizsgálatára, és a jogfolytonosságra való visszatérés útjának kijelölésére.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa által elfogadott Magyar Nemzet meghatározással
egybecsengően megerősítjük: mi, magyarok az ősi szkíta nép utódainak tekintjük magunkat, akik
őrizzük a szkíta nép nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és hitvilágát. Saját nemzetünk és az egész
emberiség alapvető érdekének tekintjük szittya eleink erkölcsének a halál civilizációja erkölcsével
szembeni győzelemre juttatását mindannyiunk üdvére, az egyedül üdvözítő Jézus Urunk által megjelölt
úton haladva. Az Ő Új Testamentuma nem más, mint a szkíták hagyatéka az emberiség számára[4], a
tanítás, amely – Bolyai János Üdvtanát[5] továbbgondolva – győzelemre juttathatja a COVIDfasizmussal szemben a szeretet erkölcsi világrendjét.
A Magyarok IX. Világkongresszusa[6] határozatával egybehangzóan a Magyarok X.
Világkongresszusa megerősíti: tarthatatlan az a törvény, amely Trianon napját, a magyar nemzet és a
magyar állam elleni gyilkossági kísérlet napját a nemzeti összetartozás napjává hazudja. Annak
érdekében, hogy az összetartozás valaha is azzá válhasson, a Magyarok X. Világkongresszusa, látva a
magyar állam tétlenkedését, arra hívja a Magyarok Világszövetségét, hogy késedelem nélkül indítsa
útjára azt az ügydöntő népszavazási kezdeményezést, amely a Btk. 333. §-ába, a nemzeti szocializmus
és a kommunizmus bűnei, valamint népirtása tagadásának tilalma mellé beiktatja a trianoni népirtás
tagadásának tilalmát is.
Üdvözöljük, hogy ülésünk idején megjelent a Magyarok Világszövetségének kiadásában
világnyelvekre tervezett Trianon-könyv első, német nyelvű kötete[7]. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a
további világnyelvekre lefordított kötetek mihamarabbi kiadását.
A Nemzetstratégiai konferencia Koronavírus-folyamát övezte a legnagyobb érdeklődés.
Tekintettel az ügynek az egész emberiség életére való kihatására ez a konferencia nemzetközi
részvétellel zajlott. A germán, latin, szláv, hindu és japán kultúrkört felölelő négy földrész orvosainak,
kutatóinak, társadalomtudósainak mintegy harminc előadását mindvégig két nyelven (magyarul és
angolul) közvetítették a világhálón.
Az „Itt a vége, állj fel végre” című Koronavírus-folyam végső célkitűzései: Szükségesnek tartja
az egészségügyi dolgozók kötelező oltásának és a gyermekek oltásának azonnali leállítását és a hibás
PCR-teszteken alapuló szükségállapot megszüntetését – a konferencián elhangzott, a „vakcinákban”

Dr. Balogh Sándor - Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia,
Budapest, 2021. augusztus 15.
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[7]
Vajta Dénes – TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, Magyarok
Világszövetsége, Budapest, 2021.
[3]

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – szöveges beszámoló
lévő tüskefehérje és grafén-oxid folyamatos károsító hatása, valamint az mRNS bizonyítottá vált
átíródása DNS-é hatás miatt.
Az az erőszakosság, amely a koronavírussal kapcsolatos állami intézkedéseket jellemzi, okkal
ébreszt aggodalmat a világ népeinek körében, és sajnálatosan megalapozza a több előadó által
hangoztatott minősítést: az, ami koronavírus fedőnév alatt világszerte zajlik, nem más, mint egy
világuralmi hadművelet[8], COVID-fasizmus. Ez ellen lépünk mi fel a Szent Korona erejével, és
tiltakozunk minden megnyilvánulása ellen. Ezek közt az egyik legdrámaibb a brit hatóságok elfogató
parancsa a dublini egyetem jeles professzora, akadémikusa Dolores Cahill asszony ellen, aki a
Magyarok X. Világkongresszusának előadója volt[9], és előadásának napján értesült az ellene hozott
intézkedésről. Ezennel védelmünkbe vesszük Dolores Cahill professzor asszonyt, felszólítjuk a brit
hatóságokat, hogy a jogsértő rendeletet haladéktalanul vonják vissza, és arra hívjuk a világ népeit, hogy
csatlakozzanak tiltakozásunkhoz.
A Nemzetstratégiai konferencia Magyar nyelv- és őstörténet-folyama büszkeséggel és
elégtétellel nyugtázza, hogy sikerült korábbi Világkongresszusok eredményeit folytatni és továbblépni.
A Nyitó-konferencián az Amerikai Egyesült Államokból élő világhálós közvetítéssel elhangzott
előadásában Dr. Révész Péter PhD[10] bizonyította a minószi és a magyar kultúra szoros rokonságát,
egyszersmind megadva a nemzetközi tudomány által még meg nem fejtett krétai lineáris-A írás magyar
nyelvű olvasatát is.
A Világkongresszus megítélése szerint rossz úton jár, aki csupán a latin betűs írásokban keresi a
magyar nyelvemlékeket. Sok ezer éves magyar nyelvemlékeket őriz a krétai lineáris-A-, az egyiptomi
hieroglif-, a sumér ékírás és a székely-magyar rovásírás is, amely napjainkig folyamatosan megőrződött
élő mivoltában. Megállapítható tehát, hogy a magyar nyelv és írás egymástól elválaszthatatlan, élő
kontinuum, ezért együtt kell képeznie a kutatás tárgyát. Felszólítjuk a magyar tudományos világot, hogy
kezeljék magyar nyelvemlékként a nem-latin betűs ősi írásokban fennmaradt szövegeket is.
Felszólítjuk a magyar kormányzatot, hogy a székely-magyar rovásírás oktatását[11] tegye kötelező
tananyaggá.
A Nemzetstratégiai konferencia „Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az” című Petőfi Sándor-folyama
sarkalatos következtetésekkel zárta munkálatait.
Először: lélekben vissza kell fogadnunk a több ezer szabadságharcos honvédet, akik akaratuk
ellenére szálltak szibériai sírjukba, akiknek egyetlen „bűnük” az volt, hogy a magyar szabadságért fogtak
fegyvert.
Másodszor: méltó helyre, a Hősök terén lévő szimbolikus, az Ismeretlen Magyar Hősnek szentelt
sírba kell eltemetnünk Petőfi Sándort, akinek csontjai még mindig egy külföldi kolostorban várják a
méltó végtisztesség megadását nemzetünk részéről. Ennek az ünnepi Petőfi Sándor-évben, születésének
kétszázadik évfordulója előtt meg kell történnie.
A Magyarok X. Világkongresszusa folytatta szellemi alkotó munkáját a Magyar Nemzet
meghatározásának[12] kiegészítésével is. Elvi súlyú tételeket emelt át a 108PONT[13] című,
negyedszázaddal ezelőtt kimunkált, Visegrád-Mogyoróhegyen keltezett dokumentumból.
Továbbá kiegészítette azt korunk fenyegető kihívásaira – a genderelméletre és koronavírus
világuralmi törekvésre – adott válaszokkal.
Varga Domokos György – A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Magyarok X. Világkongresszusa,
Nyitó-konferencia, Budapest, 2021
[9]
Prof. Dr. Dolores Cahill (University College Dublin) – Angol nyelvű előadás, Magyarok X. Világkongresszusa,
Nemzetstratégiai konferencia, Koronavírus-folyam, Budapest, 2021.
[10]
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Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest,
2021.
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Mint a magyar nyelv, műveltség és maga a magyar nemzet, a nemzet-meghatározás is élő, tehát
folyamatosan alakul.
A Magyarok X. Világkongresszusát bezárjuk, de harcunknak nincs vége, munkánknak nincs
vége. Biztosak vagyunk a győzelemben, hiszen
Velünk a Jóisten!
Budapest, 2021. augusztus 20-án, Szent István napján
A Magyarok X. Világkongresszusának
Záró-konferenciája
A kiadmányt hitelesíti:
Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Volt azonban a 2021. évnek egy olyan eseménysorozata, amely kis híján meghiúsította a
legátfogóbb legitimitású magyar köztestületének ülésezését.
Rögtön az év elején, már január derekán súlyos belső feszültségek jelentkeztek a Szövetség
életében. Ahogyan azt az elmúlt két évtizedben megszokhattuk, mindig, amikor Magyarországon
országgyűlési választások közelednek, a Magyarok Világszövetségében feszültségek keletkeznek,
amelyek rendre egyes tagok illetve tisztségviselők távozásával végződnek. Magyarország 2022. évi
parlamenti választásának előszele korán kezdett el fújni: már 2021 januárjában. Ekkor fogalmazódott
meg valahol a színfalak mögött az az ellentmondást nem tűrő, és társadalmi szervezetek
önkormányzatiságával mit sem törődő, sőt a jogállamiság alapelveire is fittyet hányó követelés, amely
így hangzott: Minden nemzeti szervezet éléről el kell távolítani azokat a vezetőket, akik nem feltétel
nélküli támogatói a Fidesz újabb választási győzelmének. És ez a követelés olyan erőszakos volt, hogy
még a Magyarok Világszövetsége sem úszhatta meg szárazon, jóllehet immár több mint húsz éve
bizonyítottan pártok és kormányok fölöttiként, azaz egyikükhöz sem köthetően működtünk.
Ennek a háttérműveletnek elsőként egyik „szépreményű” tisztségviselőnk esett „áldozatul”, Kiss
Endre József (KEJ) református lelkész, a sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának korábbi
igazgatója, az MVSZ Elnökségének tagja. Őtőle érkezett – igaz, stílusától idegen szövegezésben –
először ez a sok jóval nem kecsegtető intelem, február derekán – amikor igazi indokolás nélkül, és annak
ellenére, hogy az MVSZ elnöke Neki a nyílt vitát ajánlotta –, az MVSZ elnökségi tisztségéből való
lemondó levelének egyik mellékletében. KEJ ekkor még barátságos hangnemben szólt. Hetek múlva és
azóta tartóan azonban már ádáz ellenséggé vált, attól sem riadva vissza, hogy az MVSZ-t és annak
elnökét nyíltan gyalázó, hazaárulózó bértollnokokkal vállaljon közösséget, sőt az MVSZ elleni bírósági
szereplést is.
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Ahhoz, hogy ennek a pálfordulásnak a mélységét megérezhessük, idézzük föl, hogy miként
fogalmazott KEJ még 2020 decemberében, két hónappal önkéntes távozása előtt írt levelében:
„Kedves Elnök Uram !
Nem tudom, hogyan fejezzem ki elismerésemet az év végi nemzetpolitikai előadásod
miatt. Mindig az jut az eszembe, hogy de jó volna mégis a válogatott előadásokból egy
kötet! Lehet, hogy évekig nem kerülne le a közéleti kötetek toplistájáról.”
Két héttel azt megelőzően, pedig még ezt írta:
"Megértésedre – mint a hazai, közép-európai, sőt, az egész európai mezőny legkiválóbb
politikusának
a
megértésére
–
számítva,
köszöntelek
szeretettel:
Kiss Endre József"

KEJ távozása tehát vélhetően nem volt teljesen önszántából való. Következésképp nem zárult le
februárban. Mesterkedésének újabb jelét 2021. május 15-én adta, amikor megírta és bizalmas körben –
Ambulancia címmel – titkos terjesztésre szántan szétküldte Patrubány Miklóst pedig meg kell menteni
című irományát, amelyben nyíltan az MVSZ elnökének törvénytelen eszközökkel való eltávolítására –
vagyis puccsra – bíztatott.
A minden jel szerint kívülről „ihletett” puccsnak akadtak azonban még titkon szurkoló hívei. És
lett újabb áldozata is. Ez a folyamat az MVSZ több mint nyolc évtizedes történetében valószínűleg példa
nélkül végződött. Az MVSZ Etikai Bizottsága, majd azt követően az MVSZ Elnöksége is kénytelen volt
tisztségéből elmozdítani, sőt az MVSZ tagjainak sorából is kizárni az MVSZ fungáló elnökhelyettesét.
Anélkül, hogy a heteket, hónapokat felemésztő belső feszültség történéseire bővebben kitérnénk, az
alábbiakban közöljük az MVSZ Etikai Bizottságának vonatkozó határozatát, majd az ügy végleges
lezárása után született sajtószolgálati közleményt.
2/2021.(06.28.) MVSZ Etikai Bizottsági határozat
A Magyarok Világszövetsége Etikai Bizottsága ezennel kizárja az MVSZ tagjai sorából Bottyán Zoltánt
(3060 Pásztó, Zrínyi köz 7.).
E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az MVSZ Elnökségéhez címzett fellebbezésnek
van helye.
Indokolás
Bottyán Zoltán elnökhelyettessel szemben Benkő Emőke elnökségi tag és Patrubány Miklós elnök, a
Kossuth rádióban 2021. június 10-én a „Nagyok” c. műsorban leadott, vele készített interjú tartalma
miatt nyújtott be panaszt. Lényegében azt kifogásolják mindketten, hogy Bottyán Zoltán másokkal való
egyeztetés nélkül tett nyilatkozatot az MVSZ elnökhelyetteseként, nem használta ki (az elmúlt 21 évben
mindeddig hiányzó) lehetőséget az MVSZ tevékenységének nagy nyilvánosság előtti bemutatására,
csak saját szerepét hangsúlyozta, mások rovására.
Oláh István és Horváth István elnökségi tagok pedig a 2021. 06. 15-én, Pásztón történt incidens kapcsán
kérték Bottyán Zoltán kizárását a tagságból, mivel szerintük az elnökhelyettes a kérdéses eseményről
valótlanságokat állítva tájékoztatott, ráadásul ott Oláh Istvánt bántalmazta és sértően beszélt velük. Az
elnökhelyettessel egyébként mintegy fél éve lehetetlen az együttműködés durva magatartása miatt.
Az Etikai Bizottság valamennyi beadványról szabályosan értesítette az érintettet, és egyben meghívta
őt az ügyben tartandó bizottsági ülésre, meghallgatása céljából, azzal a tájékoztatással, hogy
álláspontját szóban, ill. írásban is kifejtheti.
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Bottyán Zoltán formális írásbeli védekezést nem terjesztett elő, de az eljárás kezdete után több
elektronikus úton való megszólalása volt, melyek közül némelyiket az Etikai Bizottságnak is eljuttatott.
Ezekben kategorikusan tagadta, hogy Kiss Endre József ominózus („Patrubány Miklóst pedig meg kell
menteni!”) leveléről az elnöki tájékoztatást megelőzően tudomása lett volna, ill., az ún.
„puccskísérletben” (az elnök eltávolítására irányuló kezdeményezésben) bármilyen módon részt vett
volna. A „pásztói esetről” pedig azt állította, hogy Oláh István és Horváth István léptek fel vele szemben
erőszakosan, mintegy „kommandós tempóban”.
A bizottság meghallgatta Horváth Istvánt, aki szóban megerősítette az Oláh Istvánnal közösen készített
beadványában leírtakat, hangsúlyozva a Bottyán Zoltánt az utóbbi időben jellemző kötekedő
magatartást.
Sor került Patrubány Miklós elnök meghallgatására is, aki elmondta, hogy az elnökhelyettessel az
utóbbi időben lehetetlenné vált a közös munka dühkitörései, folytonos kötözködései miatt. Szinte
gyakorlattá vált, hogy az Elnökség többségével ellentétes álláspontot foglal el (mintegy dacból), amire
egyébként joga van, de ő sajnos ennél tovább megy és az elfogadott, de neki nem tetsző határozatok
végrehajtását akadályozza, azok ellen agitál, de van olyan testületi döntés, amelynek teljesítését
egyszerűen szabotálja. Az elnök konkrét példákkal is alátámasztja állításait (Geri Tibor
kezdeményezése, a koronavírus ügye, 1-2/2020.(XII.23.), 6/2020.(XII.5.) MVSZ Elnökségi határozatok,
stb.)
Patrubány Miklós a „Nagyok” c. rádióműsorral kapcsolatban fenntartotta az írásban már közölt
véleményét.
A meghívásnak megfelelően a bizottság előtt megjelent Bottyán Zoltán elnökhelyettes, aki szóban is
kifejtette álláspontját a vele kapcsolatos ügyekről.
Az interjút illetően elmondta, hogy váratlanul érte a felkérés, ezért nem tudott kellően elő-, ill.
felkészülni rá. Az életútjára voltak kíváncsiak, az MVSZ-beli funkcióját nem hangsúlyozta, de az aktuális,
legfontosabb MVSZ-kezdeményezéseket azért megemlítette. Szerinte a műsornak semmi köze nincs
Kiss Endre József leveléhez, de többszöri rákérdezés után azt elismerte, hogy a levelet mégis megkapta
Kisstől, ám balesete miatt nem olvasta el, csak a „leleplezés” után. Véleménye szerint nem volt szó
„puccskísérletről”, ő mindig is igyekezett az MVSZ egységét fenntartani, a testületi határozatok
végrehajtását nem gátolta.
A Pásztón lezajlott eseményekről írt beszámolóját megerősítette, azt nem tagadta, hogy használt sértő
kifejezéseket, de szerinte Oláh István és Horváth István alkalmazott vele szemben erőszakot, sérülést
is okoztak neki.
A bizottság a fenti nyilatkozatokon túlmenően az alábbi dokumentumokat vette figyelembe:
– a Bottyán Zoltánnal készített és a Kossuth Rádió „Nagyok” c. műsorában 2020. június 10-én
leadott interjú vágott, leírt változata
– Benkő Emőke 2021. június 12-i beadványa
– Patrubány Miklós Ej.2021.0027 sz., 2021. június 20-i panasza
– Bottyán Zoltán: Kommandós tempó lakásomban c. írása és további elektronikus levelei (pl.:
2021. június 21-i Elnökhelyettesi levél)
– Oláh István és Horváth István Tájékoztatás az MVSZ Elnöksége és az MVSZ Etikai Bizottsága
részére c. 2021. június 17-i levele
– Fuksz Sándor levele az Etikai Bizottság elnökének, 2021.06.21.
A bizottság a bizonyítékok mérlegelésével jutott az alábbi következtetésekre.
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A Pásztón történt eseményekre nézve az EB az Oláh István és Horváth István által írtakat (amit Horváth
szóban is megerősített) fogadta el valónak, szemben a Bottyán Zoltán által előadottakkal. Többek
között azért is, mert az elnökhelyettes szavahihetősége a Kiss által írt levél kapcsán megingott,
tekintettel arra, hogy kezdeti tagadásával szemben bebizonyosodott – Fuksz Sándor levele, ill. saját
beismerése folytán –, hogy azt Kisstől ő is megkapta.
Így megállapítható, hogy Pásztón június 15-én Bottyán Zoltán lépett fel, eleinte csak udvariatlanul,
majd kifejezetten sértően és erőszakosan, tettlegességre vetemedve elnökségi társaival szemben, és
Oláh Istvánnak sérülést is okozott. Ez a magatartása egyébként alátámasztja azt az állítást is, amit a
fenti két személyen kívül Patrubány Miklós elnök is megerősített ti., hogy az elnökhelyettes az utóbbi
időben sorozatosan durván viselkedik tisztségviselő társaival szemben.
Az elnök iratokkal is kellőképpen alátámasztott állítása alapján, mivel azzal ellentétes bizonyíték nem
merült fel, az is megállapítást nyert, hogy Bottyán Zoltán egyes testületi határozatok végrehajtását
akadályozza, ill. az abban előírtakat nem teljesíti, hátráltatja az MVSZ működését.
A hivatkozott rádiós interjú kapcsán az Etikai Bizottság leszögezi, hogy abban Bottyán Zoltán nem csak
magánemberként, hanem kifejezetten MVSZ elnökhelyettesként is nyilatkozott.
Figyelemmel arra is, hogy az MVSZ az elmúlt 21 évben a médiából szinte teljesen kirekesztve működik,
még az elnök sem szólalhat meg jelentős nyilvánosságot biztosító fórumon, ezért feltétlenül elvárható
lett volna az elnökhelyettestől, hogy az elnökkel előzetesen konzultálva maximálisan kihasználja az
adódó lehetőséget és a nagy hallgatottságú Kossuth rádióban bővebben ismertesse az MVSZ
tevékenységét, múltját és jelenét, eredményeit és céljait, aktuális kezdeményezéseit, és hangot adjon
a méltatlan háttérbe szorítás elfogadhatatlanságának. Mindez egyszerű tagként is kötelessége lett
volna, de elnökhelyettesként különösképpen.
Ehhez képest a hosszú műsoridő alatt alig tett említést az MVSZ-ről, de amikor mégis szóba hozta, akkor
csak saját eltúlzott érdemeit domborította ki.
A fentiekben leírt magatartásával tehát Bottyán Zoltán megsértette az Alapszabály egyes
rendelkezéseit.
Elnökségi társaival szemben tanúsított viselkedésével megsértette az egyesület legalapvetőbb értékeit.
Egyes határozatokat is megsértett azok végrehajtásának akadályozásával és nem teljesítésével.
A rádiós interjú kapcsán követett magatartásával pedig megszegte azon tagi kötelességét, hogy
közreműködésével elő kell mozdítania az MVSZ célkitűzéseinek megvalósulását, ezzel kirívóan sértette
az MVSZ érdekét.
Figyelemmel valamennyi, az értékelés körébe vont körülményre, az elkövetés által az MVSZ-nek
okozott súlyos érdeksérelemre és a többszörös szabályszegésre is, az Etikai Bizottság egyhangúan (4
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett) az érintettnek a tagok közül való kizárásáról döntött.)
Budapest, 2021. június 28.
Mátyás Attila s.k.
MVSZ Etikai Bizottsága
elnök
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Menesztette az MVSZ Elnöksége Bottyán Zoltán elnökhelyettest
Az MVSZ Elnöksége augusztus 1-jén lefolytatott rendkívüli ülésén előbb
megvonta a bizalmát Bottyán Zoltántól, az MVSZ elnökhelyettesétől, és
felszólította, hogy mondjon le minden tisztségéről. Ezt követően pedig
elutasította fellebbezését az Etikai Bizottságnak azon határozata ellen,
amely kizárta őt az MVSZ tagjai sorából. Határozatait az MVSZ
Elnöksége egyhangúan (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) hozta meg.
Ezzel Bottyán Zoltán tagsága a Magyarok Világszövetségében megszűnt.
Amint arról korábban már hírt adtunk, a Magyarok Világszövetségében egy
kívülről, hatalmi körökből ihletett puccskísérletet lepleztek le. A kísérlet
leleplezett kezdeményezője Kiss Endre József nyugdíjas református lelkész
volt.
Bottyán Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese hónapokon keresztül tagadta, hogy
bármi köze lett volna e puccskísérlethez. Ugyanakkor fokozatosan egyre jobban szembe helyezkedett az
MVSZ elnökével, majd az Elnökségével, végül magával a Küldöttgyűléssel is. Akadályozta a meghozott
határozatok végrehajtását, és volt olyan határozat is, amelynek végrehajtását megtagadta. Dacára annak,
hogy az MVSZ Elnöksége döntött e kérdésben, továbbra is követelte, hogy a Magyarok Világszövetsége
ne foglalkozzon a koronavírus-üggyel.
Többen panaszt tettek ellene az MVSZ Etikai Bizottságánál. Egy botrányos félretájékoztatása után az
MVSZ két térségi elnöke, kezdeményezte Bottyán Zoltán kizárását a Magyarok Világszövetségének
tagjai sorából.
Az a félórás nagyinterjú, amely minden apropó nélkül vele a Kossuth-rádió főműsoridejében, a Nagyok
rovatban hangzott el, egyre nyomatékosabban vetette fel a puccskísérletben való esetleges érintettségét.
Az MVSZ Etikai Bizottsága által lefolytatott vizsgálat meghallgatása során a Bizottság sokadszor feltett
kérdésére válaszolva Bottyán Zoltán beismerte, hogy ő is megkapta Kiss Endre Józseftől, a „Patrubány
Miklóst pedig meg kell menteni" című, puccsra hívó levelét.
A puccsra hívó levél ügyében másfél hónapos tagadás után tett kényszerű beismerő vallomása miatt
elfogyott körülötte a levegő. Ezzel magyarázható, hogy mindkét fegyelmi eljárásban az MVSZ
Elnökségének minden tagja elfordult Bottyán Zoltántól, és egyhangú határozatok születtek.
Az MVSZ Etikai Bizottsága kizárta az MVSZ tagjai sorából Kiss Endre Józsefet is, aki nem fellebbezett
a határozat ellen. Kizárása jogerőre emelkedett.

MVSZ Sajtószolgálat
10897/210802

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – szöveges beszámoló
Az MVSZ méltatlanná vált elnökhelyettesének kizárása után az MVSZ Elnöksége soron következő
ülésén ideiglenes megoldással, a következő, egy éven belül megtartandó Küldöttgyűlésig tartó hatállyal
megbízott elnökhelyettest állított.
Október 9-én ülésezett Budapesten a Magyarok Világszövetségének
Elnöksége, amely egyhangú szavazattal megbízott elnökhelyettessé
választotta meg az Elnökség németországi tagját, Czigány Imrét.
A Szövetség új elnökhelyettese az 1956-os Magyar Forradalom és
Szabadságharc vérbe fojtása után szüleivel Németországba emigrált. Az
egyetem elvégzése után Czigány Imre az Európai Bizottságban pályázott
meg és nyert magas rangú tisztséget. Három évtizeden keresztül egyik
felelőse volt az Európai Unió és az ENSZ, illetve az EU és az Amerikai
Egyesült Államok kapcsolatainak.
A brüsszeli bürokraták zömétől eltérően Czigány Imre mindvégig
felvállalta a magyar nemzeti ügyeket. Részt vett a Magyarok
Világszövetségének munkájában, több mint egy évtizedig az MVSZ Brüsszeli Szervezetének
tiszteletbeli elnöke volt. Támogatta az elcsatolt területeken élő magyar közösségek jogvédő küzdelmeit.
Szószólója volt autonómia-törekvéseinek.
Az Elnökség nagy várakozással tekint a Szövetség új elnökhelyettesének ténykedése elé, és bízik benne,
hogy annak révén a Magyarok Világszövetségének jelenléte és hangja az EU és az ENSZ
nemkormányzati szervezeteinek körében erősödik majd.
Czigány Imre az MVSZ korábbi elnökhelyettesének megüresedett tisztségébe lép, akit az MVSZ elnöke
ellen idén tavasszal szervezett puccskísérletben való érintettsége miatt, és egyéb etikai vétségei miatt
kizártak a Magyarok Világszövetségének tagjai sorából.
Czigány Imre megbízása a jövő tavasszal esedékes Küldöttgyűlésig tart, amelynek hatásköre az
elnökhelyettesi tisztség tartós betöltése.
Sajtószolgálatunk sok sikert kíván a Magyarok Világszövetsége új elnökhelyettesének!
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A megpróbáltatásokkal teli 2021. esztendő végül az MVSZ alapítóinak szándékához méltó eseménnyel
zárult. Két év megfeszített munka, és sokszorosan megnövekedett ráfordítás árán sikerült az MVSZ
székházának kupoladíszét helyreállítani. Eltávolítottuk a kommunista évtizedekben oda helyezett
szimbólumot, a vörös fáklyát, és visszahelyeztük helyére és jogaiba a TURUL-t.
Íme a TURUL!
2021.12.21. – A téli napfordulót követő percekben, a Fény
születésével egy időben Budapesten, az Astoriával szemben
számos hagyományőrző részvételével, magyar szer keretében
felavattuk a TURULT-t.
A Magyarok Világszövetsége bízik benne, hogy ezután évről évre
magyar emberek sokasága a szkíta hagyományból táplálkozva, e
helyen ívet rajzol a Fény születésétől Jézus Urunk születéséig.
December 5-én, a Turul megszentelésekor Patrubány Miklós, a
kezdeményező így értékelt:
„A Turul a Magyarság szent madara, amely kereszténységünk előtt,
Jézus Urunk földi megjelenése előtti évezredekben a mi magyar nemzetünket mint szent lélek vezette, és
összekötötte az eget a földdel, az embert az Istennel.
Azzal, hogy most a Turult a helyére röptetjük, azzal nem csak a Magyarok Világszövetsége életében
foglalja el a Turul az őt megillető helyet, hanem Budapest életében is – hiszen Budapest egyik
meghatározó belvárosi részén vagyunk –, és nem csak Magyarország, hanem az egész Magyar Nemzet
életében foglalja el azt.
Azzal a meggyőződéssel végezzük feladatunkat, hogy a turulmadár felemelkedése, annak a madárnak a
felemelkedése lesz, amelyet Pio atya megjövendölt, amely kivezetheti az egész emberiséget a pusztulás
világából, a halál-civilizáció világából, a COVID-fasizmus világából vissza, a szkíta erkölcsök világába.
Azaz abba a világba, amelyet gonosz erők az elmúlt háromezer évben a háttérbe szorítottak, ’s
amelyiknek a legnagyobb lélekszámú hírmondói a mai világban, a hétmilliárd ember között mi,
magyarok maradtunk.
Adja Isten, hogy ez a vállalkozásunk beteljesüljön!"
A december 21-i avató ünnepségre levelet küldött Born Gergely, amelyből idézünk:
„Hosszú évek óta, néhai Géczy Gábor kezdeményezésére a téli napforduló - a régenvolt Kerecsenyünnep - idején "fénylánc" néven a Kárpáthaza számos szent helyén őrtüzek gyulladnak. A Boldog Özséb
látomását is megidéző alkalom kifejezője annak a fényességes óhajtásnak is, hogy Hazánk megújulása
végre kibontakozzon és a Szent Korona éltető rendje közénk visszatérjen. Az idei esztendőben ezt az
alkalmat még emelkedettebbé teszi a Magyarok Világszövetsége épületének tetejére, s így Budapest
városa fölé "röppent" Turul avatása, amely a szentséges Nap és Atilla Nagykirály és a visszatérő Csaba
királyfi madaraként a Nemzet sötétségtől való megszabadulásának és a Feltámadás eljövetelének
ígéretét és közelgő valósulását hirdeti.....Ennek reményében gyúl szertűz ebben az időpontban a
dombegyházi Atilla-hagyomány és milleniumi jelenés(!) helyszínén is...
Csaba királyfi várunk Téged......!!!"
Fél hatkor felgyúltak a Magyarok Világszövetsége székházának tetején elhelyezett fényszórók, és azóta
fényárban úszik a TURUL, amelynek megérkezését Regélő Fehér Táltos Dobcsapat ünnepi műsorral
köszöntötte.
A TURUL avató ünnepségérét az MVSZ YouTube-csatornája élőben közvetítette. Arra még
visszatérünk.
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Fotók: Stekler Bendegúz
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Ezzel az év végére is értünk. Volt azonban a Magyarok Világszövetségének egy állásfoglalása, amely
még az előző, a 2020. év utolsó napjaiban született, ám hatását később, 2021 februárjában fejtette ki.
Értesüléseink szerint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlését is megihlette dokumentumunk, és
ekképp nemzetközi kihatású MVSZ-es kezdeményezésnek is nevezhető. A 2020. december 28-án
nyilvánosságra hozott tiltakozó felhívásunkat elsőként az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2021.
január 27-én Strasbourgban erősítette meg, kimondva a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a
COVID-19 oltások ügyében, a 2361/2021számú határozat 7.3.1., 7.3.2. és 7.5.2.
pontjaiban; https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Jelentőségére való tekintettel ide idézzük tiltakozó felhívásunk teljes szövegét.
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Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen
A Magyarok Világszövetsége megrökönyödéssel tapasztalja, hogy hosszú hónapok retorikájával
szemben a Magyarország kormányát vezető miniszter Karácsony előtti nyilatkozata, majd ezt követően
a miniszterelnök nyilatkozatai is arról árulkodnak, hogy magyar államhatósági részvétellel „oltási
igazolvány” bevezetését készítik elő, amely alapján lehetővé válna a magukat a „vakcinázásnak” önként
alá nem vető emberek súlyos, hátrányos megkülönböztetése.
A legmagasabb kormányzati szinten bejelentett szándék fölülírja az eddigi kormányzati retorikát. Többé
nem igaz, hogy az új koronavírus kapcsán bevezetésre kerülő „vakcina” nem lesz kötelező! Azzal, hogy
a kormányzat aggodalom nélkül helyez kilátásba lehetséges korlátozásokat azokkal az emberekkel
szemben, akik nem vetik alá magukat a „vakcinázásnak”, azzal nemcsak hátrányos megkülönböztetést
követ
el
velük
szemben,
vélelmezett
egészségi
állapotuk
alapján,
hanem
egyenesen kényszeroltássá teszi a SARS-COV-2 kapcsán bevezetésre kerülő „vakcinát”. Ez a szándék
elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Külön fájdalom, hogy ezt a pálfordulást Jézus urunk és általa a
remény születésének ünnepére időzítették.
A történtek miatt megrendült bizalommal ugyan, de az ország alkotmányos rendjéhez, már az
Aranybullában megfogalmazott „jus resistendi et contradicendi” jogához ragaszkodva tiltakozunk e
szándék ellen, és haladéktalan cselekvésre szólítjuk fel Magyarország kormányát.
1. Ne támogassa, és határolódjék el. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul állítsa
le minden olyan tevékenység támogatását, amely (1) a „vakcina” bárminemű közvetlen vagy közvetett
eszközzel történő kötelezővé tételét eredményezné, illetve (2) az emberek „oltási igazolással” való
megkülönböztetését tenné lehetővé. Ugyanakkor tegye egyértelművé, hogy ilyen megkülönböztető
eszköz bevezetéséhez soha nem fog hozzájárulni.
2. Egészítse ki az Alaptörvényt. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy éljen az Országgyűlésben
élvezett kétharmados többségével, és haladéktalanul terjessze elő az Alaptörvény tizedik, az összes
eddiginél indokoltabb módosítását, amely megtiltja az embereknek egészségi állapotuk szerinti
hátrányos megkülönböztetését. Tiltsa meg ez a törvénycikk az új koronavírus, annak mutációi és
esetleges újabb változatai elleni „vakcinákat’ elutasító emberek bármilyen hátrányos
megkülönböztetését. Az Országgyűlést arra hívjuk, hogy sürgősséggel tűzze tárgysorozatára, és hajtsa
is végre ezt az Alaptörvény-kiegészítést.
3. Lépjen a visegrádi országok és az EU-tagállamok irányában. Felszólítjuk Magyarország
kormányát, hogy haladéktalanul keresse meg a visegrádi országok, valamint az Európai Unió minden
kormányát és parlamentjét, és kérje tőlük a fent részletezett magyarországi intézkedésekkel azonos
értékű lépések megtételét az alapvető emberi szabadságjogok és a jogállamiság védelmében.
4. Helyezze kilátásba a vétóját az EU-ban. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy helyezze
kilátásba: meg fogja vétózni az Európai Unió valamennyi olyan intézkedését, amelyek alapján lehetővé
válna az emberek kötelező jellegű beoltása avagy hátrányos megkülönböztetése az oltás hiánya miatt.
Magyarország kormánya az EU-ban az elmúlt években számos alkalommal élt vétójogával Izrael
érdekeinek, illetve saját, kormányzati érdekeinek védelmében. Itt az ideje annak, hogy Magyarország
kormánya éljen nagyhatalmi státusából fakadó vétójogával a magyar emberek és az Európai Unió összes
lakosa alapvető emberi jogainak védelmében is.
5. Vizsgálja meg az emberiesség elleni bűncselekmény alapos gyanújának fennállását. Felszólítjuk
Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze nemzetközi tudományos testület létrehozását annak
igazolására vagy cáfolatára, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység
eredményeként jött létre. Addig is, amíg ez a nemzetközi testület feláll, hozzon létre saját hatáskörében
ilyen testületet. Annak feltételezésére, hogy az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység
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eredménye, nyomós okot ad Luc Montagnier, az AIDS-vírust azonosító, Nobel-díjas francia virológus
2020 tavaszán tett bejelentése, miszerint bizonyítottnak látja, hogy az új koronavírus laboratóriumban
készült, tehát emberi tevékenység eredménye. Erősítik ezt a gyanút mindazok az intézkedések, amelyek
nehezítették az új koronavírus azonosítását és a hatékony gyógymódok megtalálását. Első helyen
említjük az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization – WHO) javaslatára számos
országban elrendelt boncolási tilalmat és korlátozásokat.
6. Kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását. Felszólítjuk Magyarország
kormányát, hogy kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását azzal a feladattal,
hogy az új koronavírus létrehozásával kapcsolatos bármilyen emberi részvételt nyilvánítson az
emberiesség ellen elkövetett, világszerte üldözendő bűncselekménnyé, amely soha nem évül el.
7. Kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését. Felszólítjuk Magyarország kormányát, kérje az
ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését azzal a feladattal, hogy hozzon határozatokat, amelyek
világszerte lehetővé teszik az új koronavírussal kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá
helyezését. Terjedjenek ki a Biztonsági Tanács nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai
azokra, az egész emberiséget érintő egyéb fenyegetésekre is, amelyek vizsgálatát hadászati és egyéb
szempontú titoktartás ürügyén jelenleg korlátozzák, illetve ellehetetlenítik. Ide tartozik egyebek mellett
a Chemtrail, a HAARP, az 5G, az emberi genóm módosítása, az ember klónozása. Az új koronavírus
megjelenése és az annak kapcsán elrendelt világzárvány súlyos kihívás elé állította az emberiséget és
benne a magyar nemzetet is. Ez arra kényszerít, hogy haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova
védekezéssel, és az emberi élet védelmében a kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el
magunkat. Kérjük Magyarország kormányának határozott, megalkuvás nélküli, a magyar nemzet és az
egész emberiség érdekében történő, haladéktalan cselekvését. 2020–2021 fordulója legyen sorsfordító
erejű!
Budapest, 2020 decembere
Magyarok Világszövetsége

Zárszó
A Magyarok Világszövetségének 2021. évi közhasznú tevékenysége szerteágazó volt. Az eddig
bemutatottakon kívül kiterjedt a COVID-fasizmus elleni elvi és gyakorlati lépések egész sorára. Március
15-én – a nemzeti önbecsülést sértő tilalmakkal dacolva, mondhatni egyetlenekként megmentettük a
Haza és a Nemzet becsületét. Foglalkoztunk Petőfi Sándornak Szibériába történt elhurcolásával. Kiadtuk
a világnyelvekre szánt Trianon-könyvünk harmadik, bővített német nyelvű változatát. Talán első ízben
sikerült a parlamenten kívüli összes számottevő szervezetet arra bírnunk, hogy Október 23-át közösen
ünnepeljük meg. Rámutattunk a 3000 éves magyar kontinuumra, amely térben Egyiptomtól, a
Szentföldön, a görög szigetvilágon, és az ókori Görögországon, a Balkánon át Pannoniáig terjedt, és
amelyben három évezreden át a magyar nyelv és a magyar népek nem csak jelen voltak, hanem
mindvégig meghatározó kulturális és civilizációs szerepet töltöttek be. Ennek megkoronázásának
tekinthető Dr. Révész Péternek előadása, amely a Magyarok X. Világkongresszusának Nyitókonferenciáján, Nagyboldogasszony napján hangzott el, amellyel bizonyítottnak tekinthető, hogy
Európa első civilizációja, a mínoszi kultúra, magyar ajkú volt.
Hogy ez mi mindent érintett, abból az MVSZ Sajtószolgálat ide válogatott közleményei révén ízelítőt
adnak közhasznúsági jelentésünk mellékletei. Íme, felsorolásuk.
1. melléklet – A Szent Korona erejével – A Magyarok X. Világkongresszusának műsora
2. melléklet – PRO MEMORIA - A kormány felelőssége az MVSZ ellen folytatott hadjáratban
3. melléklet – Emlékezzünk meghatározó kulturális és civilizációs szerepünk évezredeire
4. melléklet – Mondj NEM-et a lopakodó SARS-COV-2 kényszeroltásra ! On-line indítvány
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5. melléklet – Fókusz: Darima Csimitova – Burját szépségkirálynő, akinek Petőfi Sándor volt az ősapja
6. melléklet – Március 15. – Megcselekedtük, amit megkövetel a Haza
7. melléklet – VAKCINA-ÚTLEVÉL = NÁCI-FASIZMUS !!!
8. melléklet – A koronavírus-mizéria legnagyobb botránya a gyógyító orvosságok elhallgatása
9. melléklet – Koronavírus - A gyógyító Ivermektin – Ha Szlovákiában van, akkor Magyarországon miért nincs
10. melléklet – MAGYAR VONATKOZÁSSAL…: Az Örömóda - Beethoven IX. szimfóniájának 4. tétele
11. melléklet – Állítsák le a fiatalkorúak és az áldott állapotú nők „vakcinázását”!
12. melléklet – Fideszes puccskísérlet a Magyarok Világszövetségében
13. melléklet – Birtokunkban a puccsra hívó levél!
14. melléklet – PM: Horthy Miklós kormányzó a XX. század legkiemelkedőbb magyar politikusa volt
15. melléklet – Az MVSZ elnöke ellen zajló fideszes puccs harmadik felvonása
16. melléklet – Öt alkalmas felsőházi tag megnevezéséig sem jutott el 2012-ben Rácz Sándor…
17. melléklet – Menesztette az MVSZ Elnöksége Bottyán Zoltán elnökhelyettest
18. melléklet – Czigány Imre a Magyarok Világszövetségének új elnökhelyettese
19. melléklet – Termékenységre megáldott gyermekek Simaságon
20. melléklet – Október 23.: Az MVSZ rendezvénye a Szabadság téren
21. melléklet – KIÁLTÁS a Facebook gátlástalan cenzúrája ellen ! – Állj ellen a COVID-fasizmusnak !
22. melléklet – Bizonyított tény: Amerika Szent Imréről kapta a nevét
23. melléklet – Európa lázad a kötelező oltás ellen - COVID-fasizmus ez a javából
24. melléklet – Dr. Révész Péter PhD előadása…, a minoszi kultúra magyar gyökerű
25. melléklet – Jöhet a turul! – A "vörös fáklya" eltávolítása a Magyarok Világszövetsége székházáról
26. melléklet – Megrendülten, feldúltan... - … döbbent kérdései Kóbor János halála hírének hallatán
27. melléklet – PM beszéde 2021. december 5-én, az MVSZ székházára visszaszálló turul felszentelésekor
28. melléklet – "Krisztus a magyar program!" – Kozma Imre atya megszenteli a Turult
29. melléklet – A szkíták hagyatéka... – Dr. Borsos Lajos halálára
30. melléklet – Székely személyi kártya?! - Gábor Ferenc írása
31. melléklet – Benkő Emő: Igaza van Gábor Ferencnek!
32. melléklet – Mikor hangzik el az MTA elnökének (…) őszödi beszéde ? – Fuksz Sándor írása
33. melléklet – Megjelent a Trianon-könyv német nyelvű harmadik kiadása
34. melléklet – Felröppent a Turul az MVSZ székházára - Avatása december 21-én, trianoni
35. melléklet – Csodás adventi hír mindenkinek: Japánban megroppant a COVID-fasizmus
36. melléklet – Búcsú dr. Stollár Andrásné, Zsókától

Abban a tudatban zárom e szöveges beszámolót, hogy 2021-es tevékenységünket teljes hittel, minden
erőnkkel és legjobb tudásunk szerint végeztük, úgy ahogy az MVSZ vezető tisztségviselői azt a Szent
Korona színe előtt kimondott esküjükben vállalják. Reméljük, hogy tevékenységünk Istennek tetsző
volt, azzal egyszerre szolgáltuk a magyar és az egyetemes közjót.
Velünk a Jóisten!
Budapest, 2022. május 20-án
Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
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A Magyarok X. Világkongresszusa keretében a koronavírus-világzárvány miatt egyetlen konferencia lesz, a Nemzetstratégiai konferencia, amely augusztus 16–19. között,
négy napon keresztül a Magyarok Világszövetségének
székházában zajlik. A Nemzetstratégiai konferencia folyamokra tagolódik. Az Állam és nemzet a XXI. században
című folyam azt vizsgálja, miként lehet Magyarország
történeti alkotmányának jogfolytonosságát helyreállítani. A Trianon kérdéskörnek szentelt folyam a magyar
nemzet ellen még ma is zajló nemzetgyilkossági kísérlet
megfékezésének lehetőségeit kutatja. A koronavírusnak
szentelt folyam nemzetközi részvétellel vizsgálja a jelenséget, keresi a kiutat, és megpróbálja a felelősség kérdéskörét
körüljárni. A Magyar nyelvnek és őstörténetnek szentelt folyam anyanyelvünk ősiségét taglalja, Petőfi Sándor halálának körülményeit pedig azért kutatjuk visszatérően, mert
meggyőződésünk, hogy a költő születésének 200. évfordulójáig végre meg kell neki adassék a nemzeti kegyelet.
Ha részt szeretne venni a Magyarok X. Világkongresszusának munkálatain, amelyekre 2021. augusztus 15–20.
között a Magyarok Világszövetsége székházában (1052
Budapest, Semmelweis u. 1-3.) kerül sor, akkor regisztráljon a Világkongresszus honlapján: www.mxvk.hu vagy
www.mxvk.info .
A konferenciák vezetői: Patrubány Miklós, Dr. Drábik
János, dr. Pócs Alfréd, dr. Tamasi József, dr. Bodó
Sándor, Benkő Emőke, Sántha Attila, Fuksz Sándor,
Gábor Ferenc, Dalmay Árpád.
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Nyitó-konferencia

Boldogasszony Napja
2021. augusztus 15., vasárnap
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

A Szent Korona erejével
A Magyarok X. Világkongresszusának
Műsora
Nyitó-esemény
2021. augusztus 14., szombat, 11 óra
– Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
• A felújított Világ Magyarságának Hajlékában –
Trianon-emlékkiállítás megnyitója
• Emlékfák avatása a Magyar Nemzetért
Érdemérem kitüntetettjei számára

Koszorúzás a Hősök terén
2021. augusztus 15., vasárnap, 8 óra
A Magyarok Világszövetségének vezetői megkoszorúzzák az Ismeretlen Hős sírját, és megjelölik Petőfi
Sándor majdani nyughelyére tett javaslatukat.

8 óra – Beléptetés
10 óra – Himnusz, Székely Himnusz
Boldogasszony anyánk (régi magyar himnusz),
Ó, én édes Jóistenem! (régi székely himnusz)
Üdvözletek, kitüntetések átadása, újabb örökös
tiszteletbeli elnök választása
• Patrubány Miklós: A Szent Korona erejével
		 – elnöki megnyitó beszéd
VEZÉRELŐADÁSOK
• Born Gergely: Beszélő táj – Tájoló beszéd.
		
Boldogasszony teremtő anyanyelve a tájban,
		 a népszellemben, az etnogenezisben
• Dr. Balogh Sándor: Regnum Marianum,
		 Mária Népe és Országa
• Dr. Drábik János: Hogyan lehet úrrá a világválságon
		 a szeretet erkölcsi világrendje?
• Király B. Izabella:
		
A korona-eszmében rejlő politikai lehetőség időszerűségéről
14:00 óra – ebédszünet
16:00 óra – A Nyitó-konferencia folytatása
A Nemzetstratégiai konferencia-folyamok vezetőinek
beharangozó beszéde
• Dr. Drábik János: Állam és nemzet a XXI. században
		 – Nemzetpolitikai folyam
• Dr. Tamasi József: „Itt a vége, kelj fel végre!”
		 – Koronavírus-folyam
• Benkő Emőke: A magyarság eredete
		
– merre mutat a nyelv, és merre a történettudomány?
		 – Magyar nyelv- és őstörténet-folyam
• Fuksz Sándor: „Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az.”
		 – Petőfi Sándor-folyam
VEZÉRELŐADÁSOK
• Révész Péter PhD (Zoom):
		
Volt-e duna-medencei finnugor őshaza?
• Varga Domokos György:
		
A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet
• Mónus József sokszoros harci és távlövő világcsúcstartó
		 íjász köszönti a Világkongresszus résztvevőit
• Szózat
20:00 óra – Népzenei est
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NEMZETSTRATÉGIAI KONFERENCIA
2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

Állam és nemzet a XXI. században
Nemzetpolitikai folyam

2021. augusztus 16., hétfő
Dr. Drábik János elnök,
Patrubány Miklós társelnök,
Gábor Ferenc koordinátor

13:00 óra – ebédszünet
15:00 óra – Berényi László Géza:
– A Szent Koronáról leolvasható holisztikus
		világszemléletről
15:30 óra – Zetényi-Csukás Ferenc:
– Horthy Miklós és a történeti alkotmány
		 jogfolytonosságának helyreállítása
16:00 óra – Dr. Bakos Batu:
– Trianon és a természeti törvények
16:30 óra – Botos László:
– A Dunai Konföderáció
17:00 óra – kávészünet

9:00 óra – Dr. Csihák György:
– Alkotmányjogi helyzetünk
9:30 óra – Varga Csaba:
– A magyar nemzet szakrális feladata
		 az Új Aranykorban (az Istenkorban)
10:00 óra – Szántai Lajos:
– A Szent Korona múltja, jelene és jövendője
10:30 óra – Dr. Bakos Batu:
– Európa és a Szent Korona
11:00 óra – kávészünet
11:30 óra – Bakk István PhS:
– A történeti alkotmány mint a nemzetek
		 szövetségi alkotmánya
12:00 óra – Dr. Bene Gábor:
– A jogfolytonosság helyreállításának lehetőségei
12:30 óra – Dr. Pócs Alfréd:
– A múltban keresd a biztos jövőt,
		 ez a Szent Korona országa
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17:30 óra – Dr. Popovics Tibor:
– A trianoni békediktátum magyarorosz
		 (ruszin) vonatkozásainak elemzése
		 közlekedés-földrajzi megközelítésben,
		 összefüggésben a pánszlávizmussal.
		 A pánszlávizmus, mint a ruszin Trianon
		előzménye
18:00 óra – Gábor Ferenc:
– Magyar közbirtokok idegen kézen.
		 Magyar fosztotta ki a magyart?
18:30 óra – Hosszú Zoltán:
– Hét ajándék amit a Magyar Nemzet kapott
		 az Égtől
19:00 óra – előadás
20:00 óra – Kossuth-kerengő
– MAGYAR NYELV – MADÁRNYELV.
		 Analogikus gondolkodás, szimbolikus látásmód
– Benkő Emő könyvének a bemutatója
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2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

A magyarság eredete – merre mutat
a nyelv, és merre a történettudomány?

Koronavírus-folyam

Magyar nyelv- és őstörténet-folyam
2021. augusztus 17., kedd
Sántha Attila elnök,
Benkő Emőke társelnök

9:00 óra – Záhonyi András:
Módszertani újdonságok a mezopotámiai
írásemlékek tanulmányozásához
9:30 óra – Dr. Bérczi Szaniszló:
Tartalmi és formai összhang a beszéd korai
fejlődési korszakaiban: az élethelyzetek
hasonlóságának szerepe a korai fogalomalkotásban
10:00 óra – Szegedi László:
A rabanbán név magyarázata, a székely
és a magyar őstörténet vázlata
10:30 óra – Dr. Mandics György:
A csíki csoda a rovásírásban
11:00 óra – kávészünet
11:30 óra – Fehér András:
A Szent Korona kutatásának új,
természettudományos felismerései
12:00 óra – Czeglédi Katalin:
A magyar népnév és kapcsolatai
12:30 óra – Benkő Emő: Árgyélus
13:00 óra – Sántha Attila:
A Csaba-monda, Irán és Turán, no meg
a Szijávusida-dinasztia és a heftaliták
13:30 óra – ebédszünet
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„Itt a vége, állj fel végre!”
2021. augusztus 17., kedd

Dr. Pócs Alfréd elnök, Dr. Tamasi József társelnök,
Dr. Bodó Sándor koordinátor
14:00 – Megnyitó
14:15 – Robert F. Kennedy Jr. (USA):
A konferencia résztvevőinek az üdvözlése
A járvány történelmi és jogi perspektívái
14:45 – Dr. Heiko Schöning (Németország):
Vice Pesident of The World Doctors Alliance,
Vice President of The World Freedom Alliance
– A COVID-19 vakcina gyártása: Ki, hogyan, mit
(Production of COVID-19 vaccine: Who, how, what)
15:05 – Fülep Dániel (HU):
„Újra megfeszítik Isten Fiát” (Zsid 6,6)
A Nagy Újraindítás a történelemteológia fényében
15:25 – Jonathan Diener & Dimitrios Ioannidis:
Amerikai ügyvédek kerekasztal beszélgetése az orvosi
szabadság védelméért a Covid-19 járvány alatt az USÁ-ban
16:30 – Markus Haintz (Németország):
Amikor az igazságtalanság törvénnyé válik,
akkor az ellenállás kötelességgé kell váljon
16:45 – kávészünet
17:15 – Dr. Peer Eifler pszichiáter
(Ausztria – Tanzánia)
17:30 – Dr. Lusavina Alina Alekszandrovna:
(Oroszország, Szamara) orvos, neurológus, a Független
orvosok Szövetségének képviselője: A WHO, mint az új
világrend propaganda gépezete. A WHO ultimátum
17:45 – Dr. Gődény György: Koronavírus, média, politika
18:00 – Dr. Lenkei Gábor: Az emberiség elleni bűntett
18:15 – Ertsey Attila DLA: (Magyarország)
A Nagy Újraindítás és a mi forgatókönyvünk
18:30 – Dr. Dobos Vadim: „A kapitalista rendszer elkerülhetetlen
bukása járványnak álcázva – az emberiség válaszúton”
18:45 – Dr. Pinkie Feinstein pszichiáter, az izraeli független
polgári Vizsgálóbizottság alapítója, elnöke
– A jó emberek győznek
20:00 óra – Kossuth-kerengő – Trianon: Nemzetgyilkossági
kísérlet – A világnyelveken megjelenő Trianon-könyv
bemutatója – Vajta Dénes, Dr. Drábik János,
	Dr. Zétényi Zsolt, Botos László és mások
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2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

„Itt a vége, állj fel végre!”
Koronavírus-folyam

2021. augusztus 18., szerda

Dr. Pócs Alfréd elnök, Dr. Tamasi József
társelnök, Dr. Bodó Sándor koordinátor
9:00 – Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa (Magyarország,
Skócia): Átmenet a múltból a jövőbe, de milyenbe?
9:45 – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (Németország):
COVID oltások – az eddigi narratíva mára elbukott
10:25 – Dr. Stephanie Seneff PhD (USA):
COVID-19, Glyphosate, Deuterium és SARS
CoV-2 vakcinák
10:50 – kávészünet
11:15 – Dr. Judy Mikovits PhD (USA):
RNS-ből DNS a reverz transzkripción túl:
„Deutenomika 2021-ben”
11:40 – Dr. Ormay Péter: SARS-CoV2 vakcinák
fogászatban tapasztalt hatása
11:55 – Dr. Arieh Avni sebész, gasztroenterológus,
természetgyógyász (Izrael): Izraeli helyzetjelentés.
Hol tartunk és meg lehet-e gyógyítani a vakcinák
okozta betegségeket?
12:10 – Dr. Kiricsenko Jelena Nyikolájevna vegyész,
molekuláris genetikus (Oroszország, Brjanszk):
Kovidfasizmusz és génterápia – A vakcinák
összetétele és azok hatása az emberi szervezetre
12:25 – Dr. Kapusztyina Jekatyerina Jurevna orvos,
immunológus, az orvosi tudományok kandidátusa
(Oroszország, Moszkva): A koronavírus nem
különösen veszélyes fertőzés. A gyógyítás taktikája
a WHO protokollon kívül.
12:40 – ebédszünet
10

14:00 – Kate Birch: Homeopátiás kutatás
a koronavírus nozódával
14:15 – Dr. Alexandra Henrion Caude genetikus
kutató orvos (Franciaország):
A genetika érvei az oltás elkerülésére
14:30 – Dr. Alina Lessenich: A Covid-vakcinák Detox
Protokolja és a schedding jelenség elleni védelem
14:45 – Dr. Walter Weber (Németország): Orvoslás
és gyógyszerek a korona pandémiás időkben
15:00 – Dr. Pócs Alfréd (Magyarország):
Méreg az oltásban? – Grafen, nanorészecskék
15:15 – Dr. Tamasi József (Magyarország):
A beoltottak még menthetők – klinikai tapasztalatok
az oltások kapcsán
15:30 – Prof. Dra. María José Martínez Albarracín
a spanyol Orvosok az Igazságért tagja: A súlyos
lefolyású COVID-19, mint autoimmun szindróma.
A COVID-vakcina befolyása a termékenységre
(El covid-19 grave como síndrome de autoinmunidad.
Implicaciones de la vacuna covid en la fertilidad)
15:45 – kávészünet
16:15 – Dra. Natalia Prego Cancelo háziorvos
és a spanyol Orvosok az Igazságért alapító tagja:
Elnyomás és felszabadulás. Immundepresszor
társadalomegészségügyi intézkedések és annak
a módja, hogy hogyan ne tegyenek kárt bennünk.
16:45 – Prof. Dra. Chinda Brandolino belgyógyász,
flebológus-limfológus, igazságügyi orvosszakértő,
üzemorvos, bioetikus, az argentin Orvosok
az Igazságért tagja: A méltóság megsemmisítése:
oltások, pandémia, rabszolgaság
17:30 – Prof. Dra. Roxana Bruno immunológus,
biokémikus, genomspecialista, neuroimmunológus,
neurológus és az argentin Orvosok az Igazságért
tagja
19:00 óra – Kossuth-kerengő
– 83 éves a Magyarok Világszövetsége
– Borkóstoló – Bemutatkozik a Kurdi-borászat
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Állam és nemzet a XXI. században

„Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az”

2021. augusztus 19., csütörtök

2021. augusztus 19., csütörtök

Benkő Emőke elnök,
Gábor Ferenc társelnök

Fuksz Sándor elnök,
Dalmay Árpád társelnök

2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem
Nemzetpolitikai-folyam

2021. augusztus 16–19.
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem
(Petőfi Sándor)

Trianon
9:00 óra – Molnár Zsolt:
1000 szó Trianonról

15:00 óra – Dalmay Árpád:
Szibériában írt Petőfi-versek

9:30 óra – Gazda József:
Magyarnak lenni (Trianon árnyékában)

15:30 óra – Sántha Attila:
Mi történt Segesvár mellett?

10:00 óra – Dr. Léh Tibor:
Trianon francia megítélésének változása
száz év alatt
10:30 óra – Dr. Drábik János:
Készüljünk fel Trianon revíziójára

16:00 óra – Fuksz Sándor:
Nem vittek (hadifoglyokat az oroszok)?
16:30 óra – TETEMREHÍVÁS:
Bemutatkoznak a „szélhámosok” unokái
17:00 óra – kávészünet

11:00 óra – kávészünet

Magyar ősiség
11:30 óra – Zentai Ákos:
A magyar nyelv összefüggései
az etnogenezis,tükrében
12:00 óra – Marton Veronika:
A magyarság Nimródja
12:30 óra – Friedrich Klára:
Miért nem kerülhet be a székely- magyarrovásírás az általános iskolák tantervébe?
13:00 óra – Szakács Gábor:
A rovásírás versenyek fontossága
és újraindításuk feltételei
13:30 óra – ebédszünet
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17:30 óra – Karáth Imre:
Barguzini filmkockák
18:00 óra – Tatár József:
A Manasses-per
18:30 óra – Falus András:
Franz Fiedler unokája vagyok…
19:00 óra – vége

20:00 óra – Csontváry-terem
– Szimfónikus hangverseny
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Záró-konferencia

2021. augusztus 20., péntek
Szent István Napja
Magyarok Világszövetsége – Széchenyi-terem

A Magyarok Világkongresszusa

15:00 óra – Részvétel az augusztus 20-i szentmisén
			
a Bazilikában és a Szent Jobb-körmeneten

A Magyarok Világkongresszusa a legátfogóbb legitimitású magyar
testület, amely 1929-ben alakult, és megtestesíti a Trianon után
képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet. A Magyarok
Világkongresszusa, annak második ülésén, 1938-ban életre hívta
a Magyarok Világszövetségét, úgy, mint a Magyarok Világkongresszusának állandóan működő ügyvivő testületét. A Magyarok
Világkongresszusa 1992-ben tartotta harmadik ülését, és azt
követően négyévenként ülésezik. Határozatait a Magyarok Világszövetségének döntéshozó testületei kötelezően napirendjükre
kell, hogy tűzzék, és elfogadó döntés esetén végre kell hajtaniuk.
Határozatait a Magyarok Világkongresszusa a magyar állam számára megvalósítandó ajánlásoknak tekinti.
A Magyarok III. Világkongresszusa (1992) kezdeményezte
az első műholdas magyar televízió, a Duna televízió megalapítását. A Magyarok IV. Világkongresszusa (1996) mondta ki, hogy
az egységesülő Európában meg kell valósítani az egységesülő
magyar nemzetet, és ajánlotta a magyar állampolgárság visszaadását minden magyarnak. A Magyarok V. Világkongresszusa
(2000) ajánlotta a magyar államnak a külhoni magyar állampolgárság jogintézményének megteremtését, mint az adott geopolitikai erőviszonyok között a legalkalmasabb eszközt a magyar
nemzet egységének határmódosítások nélküli megteremtésére.
A Magyarok VI. Világkongresszusa (2004) irányította a figyelmet az egymilliárd lelket összesítő keleti rokon és barát népekre,
és mondta ki a finnugor származáselmélet meghaladottságát,
tarthatatlanságát. A Magyarok VII. Világkongresszusa (2008),
fogadta el a magyar nép önrendelkezési nyilatkozatát, indítványozta a trianoni és a párizsi békeszerződések fölülvizsgálatát,
követelte az államadósság keletkezésének nyilvánosságra hozatalát, és mondta ki, hogy határozott erkölcsi fordulatra van szüksége Magyarországnak a fennmaradáshoz. A Magyarok VIII.
Világkongresszusa (2012) fogadta el a magyar nemzet meghatározását, és jelölte meg legfontosabb nemzetpolitikai feladatnak
Magyarország alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását:
történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes
magyar nemzet. A Magyarok IX. Világkongresszusa (2016)
kiteljesítette Trianon megdöntésének hosszú távú programját,
kiegészítette a magyar nemzet meghatározását a haza, a család
és a kisközösségek fogalmával, és a hazai magyar közéletben való
aktívabb részvételre hívta a Magyarok Világszövetségét.
A Magyarok Világkongresszusának üléseit a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése hívja össze. A Küldöttgyűlés dönt
a Világkongresszus tematikájáról, menetéről, és a megszervezésre kerülő konferenciákról. A Magyarok Világkongresszusa maga
választja meg elnökét és elnökségét. Szervezete és működése
további részleteinek szabályozására a Magyarok Világszövetsége
Küldöttgyűlése készít előterjesztést a Magyarok Világkongres�szusa számára.

14

15

10 óra – Himnusz, Székely Himnusz
Boldogasszony anyánk (régi magyar himnusz),
Ó, én édes Jóistenem! (régi székely himnusz)
• Üdvözletek
• Dr. Gyárfás Ágnes:
Gondolatok az őstörténeti kutatásokról
• Dr. Bakay Kornél:
A magyar őstörténeti kutatások jelenlegi
helyzete és feladatai
• Király B. Izabella, Patrubány Miklós:
A Magyar Nemzet meghatározásának
kiegészítése vezérelvekkel
• A konferencia-folyamok elnökeinek beszámolói
• Dr. Drábik János: Nemzetpolitikai folyam
• Dr. Pócs Alfréd: Koronavírus-folyam
• Sántha Attila: Magyar nyelv- és őstörténet-folyam
• Fuksz Sándor: Petőfi Sándor-folyam
• Határozatok elfogadása
• A Záró-nyilatkozat vitája és elfogadása
• A Magyarok X. Világkongresszusának berekesztése
• Szózat
13:00 óra – Közös fénykép a Nemzeti Múzeum
			 lépcsőjén
14:00 óra – ebéd

Magyarok Világszövetsége
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
Bankszámlánk:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.
H-1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT KÓD: MKKBHUHB
Számlaszám:
HU53 1030 0002 2010 2159 0000 3285
a Magyarok Világszövetsége és
a Magyarok Világkongresszusa
magyar állami támogatás nélkül működik.
© Magyarok Világszövetsége
www.mxvk.hu és www.mxvk.info

16

MAG Y ARO K VI L ÁG SZ Ö VE TS ÉG E
WORLD FEDERATION OF HUNGARIANS

WELTBUND DER UNGARN

H – 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

tel: +36-1-267-45-10
f/t: +36-1-485-40-60
e-mail: elnok@mvsz.hu
Adószám: 19672081-1-41

Ej.2020.3737
Tiltakozás és felszólítás cselekvésre a SARS-COV-2 kényszeroltás ellen
A Magyarok Világszövetsége megrökönyödéssel tapasztalja, hogy hosszú hónapok retorikájával
szemben a Magyarország kormányát vezető miniszter Karácsony előtti nyilatkozata, majd ezt
követően a miniszterelnök nyilatkozatai is arról árulkodnak, hogy magyar államhatósági
részvétellel „oltási igazolvány” bevezetését készítik elő, amely alapján lehetővé válna a magukat
a „vakcinázásnak” önként alá nem vető emberek súlyos, hátrányos megkülönböztetése.
A legmagasabb kormányzati szinten bejelentett szándék fölülírja az eddigi kormányzati
retorikát. Többé nem igaz, hogy az új koronavírus kapcsán bevezetésre kerülő „vakcina” nem
lesz kötelező! Azzal, hogy a kormányzat aggodalom nélkül helyez kilátásba lehetséges
korlátozásokat azokkal az emberekkel szemben, akik nem vetik alá magukat a „vakcinázásnak”,
nemcsak hátrányos megkülönböztetést követ el velük szemben, vélelmezett egészségi állapotuk
alapján, hanem egyenesen kényszeroltássá teszi a SARS-COV-2 kapcsán bevezetésre kerülő
„vakcinát”. Ez a szándék elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Külön fájdalom, hogy ezt a
pálfordulást Jézus urunk és általa a remény születésének ünnepére időzítették.
A történtek miatt megrendült bizalommal ugyan, de az ország alkotmányos rendjéhez,
már az Aranybullában megfogalmazott „jus resistendi et contradicendi” jogához ragaszkodva
tiltakozunk e szándék ellen, és haladéktalan cselekvésre szólítjuk fel Magyarország kormányát.
1. Ne támogassa, és határolódjék el. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy
haladéktalanul állítsa le minden olyan tevékenység támogatását, amely (1) a „vakcina”
bárminemű közvetlen vagy közvetett eszközzel történő kötelezővé tételét eredményezné,
illetve (2) az emberek „oltási igazolással” való megkülönböztetését tenné lehetővé.
Ugyanakkor tegye egyértelművé, hogy ilyen megkülönböztető eszköz bevezetéséhez
soha nem fog hozzájárulni.
2. Egészítse ki az Alaptörvényt. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy éljen az
Országgyűlésben élvezett kétharmados többségével, és haladéktalanul terjessze elő az
Alaptörvény tizedik, az összes eddiginél indokoltabb módosítását, amely megtiltja az
embereknek egészségi állapotuk szerinti hátrányos megkülönböztetését. Tiltsa meg ez a
törvénycikk az új koronavírus, annak mutációi és esetleges újabb valtozatai elleni
„vakcinákat” elutasító emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését. Az
Országgyűlést arra hívjuk, hogy sürgősséggel tűzze tárgysorozatára, és hajtsa is végre ezt
az Alaptörvény-kiegészítést.
3. Lépjen a visegrádi országok és az EU-tagállamok irányában. Felszólítjuk
Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul keresse meg a visegrádi országok,
valamint az Európai Unió minden kormányát és parlamentjét, és kérje tőlük a fent

részletezett magyarországi intézkedésekkel azonos értékű lépések megtételét az alapvető
emberi szabadságjogok és a jogállamiság védelmében.
4. Helyezze kilátásba a vétóját az EU-ban. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy
helyezze kilátásba: meg fogja vétózni az Európai Unió valamennyi olyan intézkedését,
amelyek alapján lehetővé válna az emberek kötelező jellegű beoltása avagy hátrányos
megkülönböztetése az oltás hiánya miatt. Magyarország kormánya az EU-ban az elmúlt
években számos alkalommal élt vétójogával Izrael érdekeinek, illetve saját, kormányzati
érdekeinek védelmében. Itt az ideje annak, hogy Magyarország kormánya éljen
nagyhatalmi státusából fakadó vétójogával a magyar emberek és az Európai Unió összes
lakosa alapvető emberi jogainak védelmében is.
5. Vizsgálja meg az emberiesség elleni bűncselekmény alapos gyanújának fennállását.
Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze nemzetközi tudományos
testület létrehozását annak igazolására vagy cáfolatára, hogy az új koronavírus tudatos és
célzott emberi tevékenység eredményeként jött létre. Addig is, amíg ez a nemzetközi
testület feláll, hozzon létre saját hatáskörében ilyen testületet. Annak feltételezésére, hogy
az új koronavírus tudatos és célzott emberi tevékenység eredménye, nyomós okot ad Luc
Montagnier, az AIDS-vírust azonosító, Nobel-díjas francia virológus 2020 tavaszán tett
bejelentése, miszerint bizonyítottnak látja, hogy az új koronavírus laboratóriumban
készült, tehát emberi tevékenység eredménye. Erősítik ezt a gyanút mindazok az
intézkedések, amelyek nehezítették az új koronavírus azonosítását és a hatékony
gyógymódok megtalálását. Első helyen említjük az Egészségügyi Világszervezet (World
Health Organization – WHO) javaslatára számos országban elrendelt boncolási tilalmat
és korlátozásokat.
6. Kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását. Felszólítjuk
Magyarország kormányát, hogy kezdeményezze az ENSZ rendkívüli közgyűlésének
összehívását azzal a feladattal, hogy az új koronavírus létrehozásával kapcsolatos
bármilyen emberi részvételt nyilvánítson az emberiesség ellen elkövetett, világszerte
üldözendő bűncselekménnyé, amely soha nem évül el.
7. Kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését. Felszólítjuk Magyarország
kormányát, kérje az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését azzal a feladattal, hogy
hozzon határozatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik az új koronavírussal
kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá helyezését. Terjedjenek ki a Biztonsági
Tanács nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai azokra, az egész emberiséget
érintő egyéb fenyegetésekre is, amelyek vizsgálatát hadászati és egyéb szempontú
titoktartás ürügyén jelenleg korlátozzák, illetve ellehetetlenítik. Ide tartozik egyebek
mellett a Chemtrail, a HAARP, az 5G, az emberi genóm módosítása, az ember klónozása.
Az új koronavírus megjelenése és az annak kapcsán elrendelt világzárvány súlyos kihívás
elé állította az emberiséget és benne a magyar nemzetet is. Ez arra kényszerít, hogy
haladéktalanul hagyjunk fel a bárgyú, tétova védekezéssel, és az emberi élet védelmében a
kihívással azonos léptékű tettekre szánjuk el magunkat.
Kérjük Magyarország kormányának határozott, megalkuvás nélküli, a magyar nemzet és
az egész emberiség érdekében történő, haladéktalan cselekvését.
2020–2021 fordulója legyen sorsfordító erejű!
Budapest, 2020 decembere
Magyarok Világszövetsége
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PRO MEMORIA - A kormány felelőssége az MVSZ ellen folytatott hadjáratban
Alábbi közlésünk 2007-ben jelent meg, és mit sem vesztett
aktualitásából.
Németh Zsolt felelőssége a Magyarok Világszövetsége
ellen folytatott hadjáratban
A jobboldali pártok kórusban utasították el az MVSZ
második népszavazási kezdeményezését a külhoni
magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért. Egyben azt sugallták, hogy ők törvényt
hoznának a kérdés orvoslására. Ennek a tizennyolc éve beváltatlan rendszerváltó ígéretnek a
felemlegetése késztette a Magyarok Világszövetségének elnökét arra, hogy megtörje a hét éve
magára erőltetett „szemérmes” hallgatást.
Patrubány Miklós április 30-án megtartott sajtótájékoztatóján felfedte: 2000-ben azért sújtották a
kormánypártok máig tartóan teljes költségvetési megvonással a világ magyarsága egységének
felmutatására hivatott Szövetséget, mert volt „mersze” törvénytervezetet készíteni a külhoni magyar
állampolgárság jogintézményének bevezetésére.
Az MVSZ elnöke ismertette az MVSZ ellen 2000 decemberében indított hadjárat további részleteit és
személyi
felelőseit.
Előző tényfeltáró közlése után sokan kérdezték, hogy ki volt az államtitkár, aki 2000. szeptember 29-én
a külhoni magyar állampolgárságról szóló törvénytervezet visszavonását kérte? Az MVSZ elnöke most
megnevezte őt: Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke volt az, aki ezt kérte. A
beszélgetésre, amelyet Szabó Tibor kért, ugyancsak az ő javaslatára, a budapesti Kaltenberg étteremben
került
sor.
Ezt követően, 2000. december 12-én, és végképp december 19-én az Országgyűlés FIDESZ és FKGP
frakciójának egyhangú szavazatával /11 szavazatos többséggel/ megvonták az MVSZ költségvetési
támogatását.
Jóllehet a kormány tagjai ezen a szavazáson álságosan az MVSZ támogatásának megtartására szavaztak,
a későbbiek során ez csak megtévesztő, imázs-kozmetikázó manővernek bizonyult.
A kormány igazi szándékát egy különleges, kétoldalas, fejléc nélküli és aláíratlan dokumentum
tartalmazta, amelyet a külügyminisztérium telefax készülékéről küldtek el a külföldi magyar
nagykövetségekre.
· A dokumentum címe: Kommunikációs panelek a Magyarok Világszövetsége költségvetési
támogatásáról hozott parlamenti döntés kapcsán.
· A dokumentum tartalma: előregyártott, hitelrontó mondatok, amelyeket a magyar diplomatáknak
világszerte használniuk kellett, ha szóba került a Magyarok Világszövetsége.
· A dokumentum nyilvánvaló célja: bizalmatlanság keltése a külhoni magyarokban Magyarok
Világszövetségével
szemben.
· A dokumentum rejtett célja: elejét venni annak, hogy bárkinek eszébe jusson anyagi támogatást
nyújtani a költségvetési támogatásától előzetes figyelmeztetés nélkül, szabálytalan parlamenti eljárással
és puccsszerűen megfosztott Magyarok Világszövetségének.
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Történik mindez 2001 januárjában, a nyilvánosságtól elzárva, a legnagyobb titokban, szóban közölt,
arrogáns végrehajtási utasítások kíséretében.
Az MVSZ elnökének megsúgja egy nagykövet ismerőse, de nevének elhallgatását kéri. A Kapu című
folyóirat is megszerzi, és a forrás megjelölése nélkül közzéteszi az MVSZ lejáratására készített irományt.
Az MVSZ tud tehát a dokumentumról, de nem tud védekezni ellene, mert az megfoghatatlan.
Egy év múlva előkerül a bizonyíték is. Egy ausztráliai magyar szervezet vezetője bevallja, hogy
Magyarország Canberra-i nagykövetétől olyan levelet kapott, amelynek tartalma hasonlít a Magyarok
Világszövetsége ellen forgalomban levő Kommunikációs panelek-hez. A levél előkerül, és minden
kétely eloszlik: pár felvezető és néhány búcsúzó sor között, nagyköveti vélekedésként, ott van a
Magyarok Világszövetsége hitelének rontására gyártott Kommunikációs panelek teljes szövege. Lásd
Gyürk István, ausztráliai magyar nagykövet 2001. február 6-án kelt, mellékelt levelét.
A későbbiekben, úgy ahogy a Legfőbb Ügyészség által az MVSZ felfüggesztését, és választott
vezetőinek menesztését kérő per halad, és egyre többen hiszik el az MVSZ ellen koholt, és suttogó
gépezettel terjesztett híreket, itt-ott, előbb Ausztráliában, majd Dél-Amerikában, és apránként egyre
közelebb, már a sajtóban is közzéteszik a Kommunikációs paneleket. Hol aláírás nélkül, kommunikációs
paneleknek nevezve azokat, hol nagyköveti levélbe ágyazva, hol olvasói levélnek álcázva.
Az MVSZ teljes ellehetetlenítésére kiagyalt hadművelet levezérlője, a külügyminisztérium akkori
politikai államtitkára, Németh Zsolt.
Kérdésre, hogy miért hallgatott mindezzel hét évig, Patrubány Miklós ezt válaszolta:
Úgy ítéltem meg, hogy a nemzeti érzésű magyar emberek nem tudják tudathasadás nélkül megélni azt,
hogy egy nyíltan nemzeti értékeket hirdető kormány ilyen cselekedetre vetemedhet az ellen a szervezet
ellen, amelynek lételeme a nemzetszolgálat. A balatonöszödi országkáromlás és az azóta eltelt több,
mint fél év olyan mélypontra juttatta a magyar társadalmat, hogy jelenlegi állapotában ilyen súlyú
igazságnak a kimondása nem kárt okoz, hanem egyetlen lehetséges gyógyírnak tűnik.
Mellékletek:
1. Kommunikációs panelek a Magyarok Világszövetségéről
2. 2. Gyürk István Canberra-i nagykövet 2001. február 6-án kelt levele
Budapest, 2007. május 21.
MVSZ Sajtószolgálat
1. Melléklet
Kommunikációs panelek a Magyarok Világszövetsége
költségvetési támogatásáról hozott parlamenti döntés kapcsán
A Magyarok Világszövetsége költségvetési támogatásának átcsoportosításáról született parlamenti
döntést sokan – főként a Nyugaton élő magyarok – érzelmi oldalról közelítik meg. A Kormány átérzi,
és tiszteletre méltónak tartja a Magyarok Világszövetségéhez való érzelmi kötődéseket, ám arra bátorít
mindenkit, hogy a kialakult helyzetet a tényeken alapuló tisztánlátással elemezze és értékelje, hiszen
ebből kiindulva juthatunk el közösen egy megnyugtató megoldás kialakításáig.
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A Kormány, tudatában ennek az érzelmi kötődésnek, fontosnak tartja, hogy álláspontját a tényekre
építve, elveiből kiindulva és ésszerű érvekkel alátámasztva ismertesse meg a világon élő magyarsággal.
A Kormány elsődleges célja, hogy álláspontjának kifejtésével egy jövőbe mutató, a világ magyarsága és
az óhaza közös érdekeit szolgáló, a kialakult helyzetre megnyugtató megoldást kereső közös
gondolkodás irányába ösztönözze azt a vitát, sőt esetenként meg nem értést, ami az Országgyűlés
döntése és a Kormány ezzel kapcsolatos saját, helyesnek tartott magatartása nyomán alakult ki.
Egyértelmű tény, hogy az Országgyűlés döntésének alapjául szolgáló módosító javaslatot nem a
Kormány nyújtotta be. A 2000-2001 évekre szóló költségvetési törvényjavaslat vitájában egyéni
képviselői javaslat formájában került a kérdés az Országgyűlés napirendjére. A Kormány minden tagja
a javaslat ellen szavazott, ugyanígy a Kormánynak a költségvetési törvényjavaslatot előterjesztő
képviselője sem értett egyet az indítvánnyal. Ezeket a tényeket az MVSZ Sajtószolgálatának december
15-ei közleménye is egyértelműen tartalmazza.
Egyértelmű tény az is, hogy a Magyarok Világszövetsége számára jóvá nem hagyott pénzügyi források
maradéktalanul az Illyés Közalapítványhoz kerültek átcsoportosításra, így ez az összeg az utolsó fillérig
a határon túli magyarsággal kapcsolatos célok megvalósítására kerül majd felhasználásra – akár a
Világszövetségen keresztül is, ha ennek adottak lesznek a föltételei.
A kormány alapvető elvként vallja és követi a költségvetési források hatékony, ésszerű felhasználásának
fontosságát. Ebből az elvi megközelítésből fakad, hogy mintegy biankó csekket kiállítva két évre előre
nem garantálható a költségvetési támogatás a rendezetlen, belső megosztottságoktól terhelt, a
tagközösségeinek egy részével szemben álló Magyarok Világszövetségének. A Kormány saját elveit
hagyta volna figyelmen kívül akkor, ha a kormánypárti képviselőket arra buzdította volna, hogy a
vitában álljanak ki vagy védjék meg a belső feszültségektől terhes Világszövetséget.
Az érzelmek helyett az érvekre kell hallgatni. Így megalapozatlan és méltánytalan a Magyarok
Világszövetségének belső ügyeibe való beavatkozás vádja. Egyetlen működő parlamenti
demokráciákban sem minősítik egy szervezet belső ügyeibe való beavatkozásnak azt az elvárást, hogy
bármely, különösen az egyesületi törvény alapján működő szervezetnek – legyen az akár állami, akár
nemkormányzati finanszírozású – évről-évre kézzelfogható teljesítménnyel kell igazolnia érdemességét
a közpénzekből való részesedésre, vagy mértékére.
Még egyértelműbben alátámasztja még a beavatkozás látszatának az elkerülését is az a tény, hogy a
Kormány messzemenően tartózkodott attól, hogy nyilvánosan, vagy félnyilvánosan bírálja a Magyarok
Világszövetségének azon lépéseit, amelyeket kifogásolhatónak tartott.
A Kormány a kialakult helyzetet veszteségként éli meg. A Kormány változatlanul nagy szükségét látná
egy olyan nemkormányzati szervezetnek, amely képes lenne összehangolni mind a nyilvánosság előtti
tevékenységet, mind – éppen ilyetén minőségéből adódó sajátos mozgástere alapján – az informális
lobbizást a magyar külpolitika lehetőleg minél teljesebb nemzeti konszenzuson alapuló stratégiai
céljaival, továbbá amely képes volna betölteni egyfajta „összmagyar parlament” szerepét, vagy
elkészíteni a világ magyarságának teljes körű nyilvántartását.
A Kormány megítélése szerint a Magyarok Világszövetsége jelenleg nem alkalmas e céloknak
Magyarország és az összmagyarság érdekeit egyaránt előmozdítani képes megvalósítására. S bár a
Magyarok Világszövetsége a rendszerváltozást követő tíz év alatt, sőt talán megalakulása óta sem volt
maradéktalanul alkalmas e feladatok ellátására, ennyire azonban még soha nem került távol attól, hogy
valóban alkalmassá váljék e törekvések elérésére.
A Kormány fontos céljának tartja, hogy érdemi támogatást nyújtson a nyugati magyaroknak. Ezt
szolgálják a következő intézkedések:
- A kormány mellett működő tanácsadó testület, a Nyugati Magyar Tanács létrehozása.

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 2. MELLÉKLET

- A nyugati magyarság megmaradása szempontjából fontos, jó programok finanszírozásának biztosítása,
amire külön alap kerül létrehozásra az Illyés Közalapítványnál.
- Új, a nyugati magyarokkal foglalkozó főosztály felállítása a HTMH-ban, amely a kormány és a nyugati
magyarok közötti „interface”-ként fogja ellátni tevékenységét.
3. Melléklet
A Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Canberra, 2001 február 6
Tisztelt Elnök Úr/Asszony,
Ismeretes előttem, hogy a Magyarok Világszövetsége költségvetési támogatásának
átcsoportosításáról született parlamenti döntést Ausztráliában és Új Zélandon sokan meg nem
értéssel fogadták, mások érzelmi alapokon közelítették meg.
Az érzelmi kötődés a Világszervezethez persze érthető, de fontos, hogy a kialakult helyzettel
mindenki tisztában legyen, hogy ezt helyesen tudja értékelni. Ez a feltétele egy jövőbeni
megnyugtató megoldás kialakításának.
A Kormány – melynek álláspontját az alábbiakban foglalom össze – elsődleges célja, hogy a világ
magyarsága és az óhaza közös érdekeit szolgáló megoldás érdekében alkotó vitát ösztönözzön.
Foglaljuk össze a tényeket:
- Ismeretes, hogy az Országgyűlés döntésének alapjául szolgáló módosító javaslatot nem a Kormány
nyújtotta be. A 2000 - 2001 évekre szóló költségvetési törvényjavaslat vitájában egyéni képviselői
javaslat formájában került a kérdés az Országgyűlés napirendjére. A Kormány minden tagja a
javaslat ellen szavazott, ugyanígy a Kormánynak a költségvetési törvényjavaslatot előterjesztő
képviselője sem értett egyet az indítvánnyal. Ezeket a tényeket az MVSZ Sajtószolgálatának
december 15-ei közleménye is egyértelműen tartalmazza.
- A Magyarok Világszövetsége számára jóvá nem hagyott pénzügyi források maradéktalanul az
Illyés Közalapítványhoz kerültek átcsoportosításra, így ez az összeg az utolsó fillérig a határon túli
magyarsággal kapcsolatos célok megvalósítására kerül majd felhasználásra - akár a
Világszövetségen keresztül is, ha ennek adottak lesznek a föltételei.
- A Kormány alapvető elvként vallja és gyakorolja a költségvetési források hatékony, ésszerű
felhasználását. Ebből az elvi megközelítésből fakad, hogy mintegy bianko csekket kiállítva két évre
előre nem garantálható költségvetési támogatás a rendezetlen, belső megosztottságoktól terhelt,
tagközösségeinek egy részével szemben álló Magyarok Világszövetségének.
- Az érzelmek helyett az érvekre kell hallgatni. Igy megalapozatlan és méltánytalan a Magyarok
Világszövetségének belső ügyeibe való beavatkozás vádja. Egyetlen működő parlamenti
demokráciában sem minősítik egy szervezet belső ügyeibe való beavatkozásnak azt az elvárást, hogy
bármely, különösen az egyesületi törvények alapján működő szervezetnek - legyen az akár állami,
akár nemkormányzati finanszírozású - évről-évre kézzelfogható teljesítménnyel kell igazolnia
érdemességét a közpénzekből való részesedésre.
- A Kormány messzemenően tartózkodott attól, hogy nyilvánosan vagy félnyilvánosan bírálja
Magyarok Világszövetségének azon lépéseit, amelyeket kifogásolhatónak tartott.
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- A Kormány a kialakult helyzetet veszteségként éli meg. Változatlanul nagy szükségét látná egy
olyan nemkormányzati szervezetnek, amely képes összehangolni mind a nyilvánosság előtti
tevékenységet, mind - éppen ezen minőségéből adódó sajátos mozgástere alapján - az informális
lobbizást a magyar külpolitika nemzeti konszenzuson alapuló stratégia céljai érdekében, továbbá
amely képes volna betölteni egyfajta "összmagyar parlament” szerepét.
- A Kormány megítélése szerint a Magyarok Világszövetsége jelenleg nem alkalmas e célokat
Magyarország és az összmagyarság érdekében elömozdítani. S bár a Magyarok Világszövetsége a
rendszerváltozást követő tíz év alatt, sőt talán megalakulása óta sem volt maradéktalanul alkalmas e
feladatok ellátására, ennyire (azonban) még soha nem került távol attól, hogy valóban alkalmassá
váljék e törekvések elérésére.
- A Kormány fontos céljának tartja, hogy érdemi támogatást nyújtson a nyugati magyaroknak. Ezt
szolgálják a következő intézkedések:
· A kormány mellett működő tanácsadó testület, a Nyugati Magyar Tanács létrehozása.
· A nyugati magyarság megmaradása szempontjából fontos, jó programok finanszírozásának
biztosítása, amire külön alap kerül létrehozásra az Illyés Közalapítványnál. /Innen finanszíroztuk és
finanszírozzuk pl. a Millenniumi Olvasó és Daloskönyvek ajándékozását a gyermeket, gyermekeket
nevelő ausztráliai magyar családoknak./
· Új, a nyugati magyarokkal foglalkozó főosztály felállítása a HTMH-ban, amely a kormány és a
nyugati magyarok közötti "interface"ként fogja ellátni tevékenységét.

Kérem Elnök Urat/Asszonyt, hogy Szervezete érdeklődő tagságát a fentiek szerint – alkalmas időben
és módon – szíveskedjék tájékoztatni.
Köszönöm szíves figyelmét.
Üdvözlettel
- sk
Dr. Gyürk István nagykövet
MVSZ Sajtószolgálat
10723/210117
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Emlékezzünk meghatározó kulturális és civilizációs szerepünk évezredeire
Patrubány Miklós írása
Emlékezzünk
évezredeire

meghatározó

kulturális

és

civilizációs

szerepünk

Himnuszunk születésének évfordulóját a magyar kultúra napjaként tiszteljük.
Kölcsey Ferenc versét, amelyet ő 1823. január 22-én tisztázott le, a magyar
néplélek nemzeti imává avatta. Mi sem természetesebb annál, hogy az Erkel
Ferenc által megzenésített Kölcsey-vers a magyar nemzet himnuszává vált.
Jóllehet már közel egy évszázada nemzedékek egész sora a magyar állam
hivatalos Himnusza-ként kezelte, ezt a tényt törvény erejével először az 1989es Alkotmány mondta ki.
A magyar kultúra napja megfelelő alkalom arra, hogy a magyarság évezredek
során betöltött meghatározó kulturális és civilizációs szerepére emlékezzünk
és emlékeztessünk.
Kölcsey Ferenc Hymnus-a nyomtatásban először 1829-ben jelent meg. Ugyanabban az évben jelent meg
Horvát István történész, egyetemi tanár, az Országos Széchényi Könyvtár első igazgatója, Jászok című
tanulmányának első kötete, majd a következő évben a második. A kolosszális tudású történésznek ez a
műve alighanem a XIX., XX. és XXI. század legjelentősebb magyar könyve.
A Jászok című Horvát István-mű jelentősége abból áll, hogy megfejti, felrajzolja és bizonyítja a magyar
kontinuumot, mind időben és térben. Ez a magyar kontinuum időben az utolsó három évezredet, térben
pedig az Egyiptomtól, Szírián, Palesztinán, a görög világon, a Balkánon át Pannóniáig terjedő térséget
jelenti. A magyar kontinuum egyszerre jelenti a magyar nyelv és a magyar népi elem jelenlétét. Ebben
a magyar kontinuumban a magyar nyelv és a magyar népi elem nem megtűrt, nem marginális, nem
esetleges, hanem meghatározó: szerepe, kultúra- és civilizációteremtés. Ebben a kontinuumban magyar
népet a jászok testesítik meg. Az emberiség történelme a jászokat a legváltozatosabb nevek alatt tartja
számon: a Bibliában, Jászberényben és Jászvásáron (Iasi) filiszteusok, Palesztinában gázaiak, a görög
világban az Athént alapító jónok, a Kárpát-medencében pannonok.
Horvát István tanulmányának igazi ereje abban rejlik, hogy bizonyításának legfőbb eszközeként az antik
és a középkori görög, latin és héber szövegeket használja. Ezeket a bizonyítékokat ő maga kutatja fel,
fordítja le magyarra és bizonyít segítségükkel.
Horvát István korának talán legnagyobb tudású történésze volt. Harmincegy éves korában 1815-ben
nevezte őt ki az Országos Széchényi Könyvtár első igazgatójává József főherceg. Ezt a tisztséget
ugyancsak harmincegy éven át, 1846-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan betöltötte. Közben
évtizedeken keresztül fizetést és tiszteletdíjat elhárítva töltött be országos jelentőségű tisztségeket.
A magyar ősiséget a finn-ugor ősködbe temető erők kénytelenek voltak tudása előtt meghajolni, de a
magyar értékeket jól ismert módon cinikusan kigúnyoló stílusban műveit és nevét feledésbe taszították.
Azóta azonban megismerhettük Baráth Tibor, Magyar Adorján, Borbola János és más kiváló, szinte
egytől-egyig külföldre kényszerült magyar tudósok műveit. Mai ismereteink fényében Horvát István
nem fantaszta, hanem a magyar évezredeknek, valamint a magyarság meghatározó kultúra- és
civilizációteremtő szerepének első feltárója, akinek a ma élő magyar nemzedék főhajtással tartozik.
Budapest, 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján
Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
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----------------------------------------------Trianon 100. évében a Nemzeti konzultáció Trianonról folytatódik! Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást
Te is! Toborozz Te is két aláírásgyűjtőt! Jelentkezz aláírásgyűjtő pontnak!
Ezen a címen látható valamennyi aláírásgyűjtő pont, amelyekről reméljük, hogy naponta sokasodnak:
https://drive.google.com/open...
Trianon 100. évében tiltakozzunk a magyarságot, Európát és az emberiséget ért merényletsorozat ellen a
Trianon-maszk tüntető viselésével!
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/2923064561104853
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Mondj NEM-et a lopakodó SARS-COV-2 kényszeroltásra ! On-line indítvány
A
világhálón
lehet
csatlakozni
a
Magyarok
Világszövetségének (MVSZ) tiltakozó és a koronavírus
kényszeroltás elleni cselekvésre szólító indítványához a
peticiok.com oldalon.
A tiltakozó felhívást a Magyarok Világszövetsége 2020.
december 28-án hozta nyilvánosságra, és küldte el a
Kormány és az Országgyűlés részére, ahonnan semmilyen
válasz nem érkezett.
Az MVSZ Elnöksége a múlt hét végén döntött arról, hogy
megnyitja a csatlakozás lehetőségét mindenki számára, aki
meg szeretné akadályozni, hogy az embereket egészségi
állapotuk alapján megkülönböztessék.
Írd alá itt: https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov-2_kenyszeroltasra
English: https://www.petitions.net/stop_the_stealthy_coercion_of_sars-cov-2_vaccines
Français: https://www.petitionenligne.net/arretez_la_coercition_furtive_des_vaccins_contre_le_sarscov-2
Deutsch: https://www.petitionen.com/stoppen_wir_den_heimlichen_drang_zur_sars-cov2_zwangsimpfung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trianon 100. évében a Nemzeti konzultáció Trianonról folytatódik! Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást
Te is! Toborozz Te is két aláírásgyűjtőt! Jelentkezz aláírásgyűjtő pontnak!
Ezen a címen látható valamennyi aláírásgyűjtő pont, amelyekről reméljük, hogy naponta sokasodnak:
https://drive.google.com/open?id=1QHIOIq9yF_1k3tAxyFykQK8-cg0PIER7&usp=sharing
MVSZ Sajtószolgálat
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Fókusz: Darima Csimitova – Burját szépségkirálynő, akinek Petőfi Sándor volt az ősapja
A világhálón utólag is megtekinthető az RTL Klub Fókusz
című műsora, amely a burját fővárosban, Ulan Ude-ban
élő matematikus Darima Csimitovát szépségkirálynőként
sztárolja. Darima büszke magyar származására, mert a
családi hagyomány úgy tartja, hogy az ősapja maga Petőfi
Sándor volt.
A narrátor szerint hosszan keresgélték Darima elérhetőségét,
pedig két évvel ezelőtt egyetemi tanár matematikus édesapjával, Dorzsi Csimitovval, aki Petőfi
szépunokája a Magyarok Világszövetségének vendége volt, és az eseményről szóló videó azóta is
megtekinthető az MVSZ youtube-csatornáján.
Nagy szó, hogy ezt a felvételt március 15. közeledtével játszotta be az RTL Klub, még akkor is, ha végig
feltételes módban fogalmaz. A Fókusz felvétele itt tekinthető meg: https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/exkluzivinterju-petofi-sandor-szepsegkiralynoleszarmazottjaval?utm_source=Instagram&utm_medium=fokusz&utm_campaign=post
Van a nyolcperces Fókusz-felvételnek egy sajátságos érdekessége, egy másfél perces szibériai
videóbetoldás, amelyet, a videóban megszólaló többi Petőfi-rokon elérhetőségével egyetemben az
MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke, Fuksz Sándor bocsátott a stáb rendelkezésére. A bejátszott
"vendég"-felvételt a narrátor ezekkel a szavakkal vezeti be:
"Ezeket a felvételeket olyan magyar turisták készítették, akik Petőfi-rajongók, vagy csak a környéken
jártak, és eljöttek ide, megnézni, hogy mi igaz a legendából? ... Ez egy nyolcfős magyar csoport barguzini
útja. 2017-ben jártak ott."
Ha már "a környéken járt magyar turistákként" tálalták a nagy nézettségű műsorban a Magyarok
Világszövetségének 2017-ben Burjátországba látogató, ott állami szinten fogadott küldöttségét, akkor
álljon itt a "nyolcfős magyar csoport" tagjainak névsora: Patrubány Miklós elnök, Fuksz Sándor, az
MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke, Bottyán Zoltán elnökhelyettes, Drábik János, az MVSZ
Stratégiai Bizottságának elnöke, Trembeczki Gyula, az MVSZ Felügyelő Bizottságának tagja, Borsos
Lajos és Zombory István elnökségi tagok valamint Izsovszky Zita tolmács. A Fuksz Sándor készítette
videón egyikük-másikuk szemmel látható...
Megjegyzés:
Ennyi helyreigazítással tartoztunk az igazságnak. Amit pontosítanunk kellett, az nem sajtóhiba. Ez nem
is elhallgatás, hanem egyértelműen tényhamisítás. A Magyarok Világszövetségének teljes kicenzúrázása
tehát nem kormánypárti privilégium Magyarországon. Ugyanazt műveli a baloldali liberális sajtó is.
Ezzel szeretnénk megnyugtatni azokat a "híveinket", akik epés megjegyzések kíséretében baloldali
elfogultsággal rágalmazzák a Szövetséget.
Vajon miért tabu a Magyarok Világszövetsége Magyarországon?
A legtalálóbb választ kommentárként beküldők körében tíz Tyivanyenko-könyvet sorsolunk ki,
amelyben a szerző Petőfi Sándor szibériai életszakaszát ismerteti.
Dorzsi Csimitov és Darima Csimitova két évvel ezelőtt, 2019. február 15-én Patrubány Miklós
nemzetpolitikai előadásának vendége volt.
Lásd itt: https://www.youtube.com/watch?v=RfN6lg0GENE&t=5s
MVSZ Sajtószolgálat
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Március 15. – Megcselekedtük, amit megkövetel a Haza
Talpra, magyar! – Patrubány Miklós felhívására a
hangzatos tiltás ellenére nemzeti ünnep volt 2021. március
15. Budapesten.
A déli harangszó idején, a Petőfi-szobornál mintegy harmincan,
a Landerer&Heckenast nyomdánál már ötvenen, a Nemzeti
Múzeum lépcsőjénél már közel százan énekelték a Himnuszt,
Székely Himnuszt, Szózatot, a régi magyar himnuszt és a régi
székely himnuszt.
Egy biztos:
Lett Trianon napja a "nemzeti összetartozás napja",
lett a Székely Vértanúk napja a "székely szabadság napja",
de március 15. nem lesz a félelem napja!
Erre a mai megmozdulás a biztosíték!
Éljen a Magyar Nemzet!
Éljen a Magyar Szabadság!
Éljen a Haza!
Patrubány Miklós a Petőfi-szobornál:
https://www.youtube.com/watch?v=jR8V63VUB20&t=449s
Gyetvay György Gergely a Landerer nyomdánál:
https://www.youtube.com/watch?v=dEX4osTdifo&t=307s
dr. Pócs Alfréd a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél:
https://www.youtube.com/watch?v=j94NQ8ivu1M&t=573s
Milyen is volt a nemzeti ünnep az Astoriánál?
Ilyen: https://www.youtube.com/watch?v=fhRyQARfsSA

Végül itt van Patrubány Miklós délutáni nemzetpolitikai előadása:
https://www.youtube.com/watch?v=uXwwOcOHtnk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lépjünk fel közösen az oltás alapú megkülönböztetés minden formája ellen!
https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov-2_kenyszeroltasra
MVSZ Sajtószolgálat
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VAKCINA-ÚTLEVÉL = NÁCI-FASIZMUS !!!
"Hitler hozzátok képest egy demokrata volt" – üzente az egyik hozzászóló
európai uniós polgár az Európai Bizottságnak (EB) a tegnap éjfélkor
lezárult konzultációja 12.159 hozzászólójának egyikeként.
Elképesztő mértékben utasították el az EU polgárai az EB vakcina-útlevél
gondolatát. A vakcina-útlevél bevezetési tervét támogató hozzászólást
"nagyítóval" is alig lehetett találni az EB-honlapján. Az üzenetek özönében
nehéz pontos adatokat közölni, de első látásra jócskán 1% alatt van azoknak az
aránya, akik támogatnák egy ilyen, az embereket alapvető jogaikban sértő,
egészségi állapotuk alapján megkülönböztető eszköz bevezetését. A hajrában igen sokan egyszerűen
nácizmusnak, fasizmusnak nevezték az Európai Bizottság vakcina-útlevelének puszta felvetését is.
Döbbenetes, hogy ilyen európai hangulatban Magyarország kormányfője éppen a mai napon jelentett be
újabb lépéseket egy embereket megkülönböztető egészségi kártya bevezetésére.
Amúgy, az EB vakcina-útlevél tervezetéhez hozzászóló európai polgárok között magyar hozzászólót
ezer meg ezer bejegyzés végiglapozása alatt is alig találtunk. Olyan kis országok polgárai, mint Dánia,
Litvánia nagyságrendekkel többen fejtették ki véleményüket a tervezett diszkriminációról. Ha sikerül
Európa polgárainak ezt az aberráns tervet megakadályozniuk, az – sajnos – nem az egykor
szabadságszeretetéről híres magyar nemzetnek lesz köszönhető.
A közel egy hónapig tartó konzultáció hozzászólásainak mintegy fele az utolsó napon, április 22-én
született. Igyekszünk a hozzászólásokat még mielőtt eltüntetnék, feldolgozni, és elemzésünket
olvasóinkkal megosztani.
Ha tenni akarsz valamit e sötét tervek ellen, írd alá a Magyarok Világszövetségének petícióját:
https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov-2_kenyszeroltasra
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A koronavírus-mizéria legnagyobb botránya Magyarországon a gyógyító orvosságok
elhallgatása - Patrubány Miklós, dr. Pócs Alfréd, dr. Tamasi József és Tomasevszki László
sajtótájékoztatója
Patrubány Miklós a szlovákiai kórházakban hivatalosan is
kapható, és a koronavírus gyógyítására a fertőzés minden
szakaszában - megelőzés, kezdődő, és súlyos, lélegeztetett
állapotban - gyógyításra ajánlott Ivermektin magyarországi
elhallgatását nevezte a koronavírus-mizéria legnagyobb
botrányának. Majd bemutatta a Németországban, Ausztriában
és a Szlovákiában kapható és SORS-COV-2, valamint COVID19 ellen ajánlott Ivermektint.

Tekintsék meg a rendkívül érdekes és tanulságos felvételt itt:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr_M-znT3c&t=110s
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Írd alá a Magyarok Világszövetségének petícióját:
https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov-2_kenyszeroltasra
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Koronavírus - A gyógyító Ivermektin – Ha Szlovákiában van, akkor Magyarországon miért
nincs a kórházakban és a gyógyszertárakban?
Patrubány Miklós tegnapi megszólalása után beindultak a trollüzemek. Az álcázott bértollnokok elképesztő hazugságokkal támadják
a Magyarok Világszövetségének tényeket ismertető elnökét.
Tisztázzuk tehát:
Patrubány Miklós emberi használatra előállított, Ivermektin alapú
gyógyszerekről beszélt és mutatott be kettőt is. Bemutatta a németországi
gyártmányú SCABIORAL-tablettákat, amelyektől ő maga is kigyógyult a
koronavírus-fertőzésből. Ez a gyógyszer Németországban és Ausztriában a
gyószertárakban beszerezhető.. (Újabban DRIPONIN néven is
forgalmazzák.)
Ugyancsak bemutatta az MVSZ elnöke azt az indiai gyártmányú Ivermektint
(lásd képeinken), amelyekkel a szlovákiai kórházakat látták el.
Mellékeljük a szlovák nyelvű - kórházi és járóbeteg kezelésre - kiállított használati utasítást is, amely
egyértelműen az Ivermektin nevű parazitaellenes szernek a SARS-COV-2, illetve COVID-19 fertőzések
kezelésére való alkalmazásáról szól.
A használati utasítás nem személytelen, apró betűs melléklet!
Három, PhD-fokozattal rendelkező vezető orvos - mindhárman a szlovákiai egészségügyi minisztérium
vezető szakembereiként adják nevüket - ajánlja az Ivermektint: Dr. Simková Adriana PhD, általános orvos,
Prof. Dr. Ivan Schréter CSc, infektológus, a trópusi betegségek szakembere és Dr. Jozef Frement PhD,
egyetemi docens, intenzív osztályos aneszteziológus.
A használati utasítás kelte: Pozsony, 2021. február 8. (mellékelve)
A Google-fordítóval bárki lefordíthatja magának. De azt mindenki láthatja, hogy pontos adagolást is
megadnak. Alapesetben 0,2 mg/testsúly-kg/nap, 2 naptól legfönnebb 5 napig. A lélegeztető gépen levő
betegeknek nagyobb adagot ajánlanak: 0,3 mg/testsúly-kg/nap, 5 nap alatt, gyomorszondán keresztül.
Látható tehát, hogy emberi használatú Ivermektinnel látták el a visegrádi partnerország, Szlovákia kórházait.
A kérdés ugyanaz: Miért hallgat teljességgel a magyarországi egészségügyi kormányzat a Nobel-díjas,
embermilliókat megmentett Ivermektinnek a COVID-19 gyógyításában elért nagyszerű eredményeiről?
Cui prodest? - A jakobinus-ünnepen lehet gondolkodni a válaszon.
Az MVSZ szóban forgó sajtótájékoztatója itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr_M-znT3c&t=110s
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Írd alá a Magyarok Világszövetségének petícióját:
https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov-2_kenyszeroltasra
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MAGYAR VONATKOZÁSSAL KIEGÉSZÍTVE: Az Örömóda - Beethoven IX. szimfóniájának
4. tétele
Ludwig van Beethoven utolsó befejezett szimfóniáját, a IXet 197 évvel ezelőtt, 1824. május 7-én mutatták be Bécsben,
a Kärtnertor színházban.
Ez a szimfónia a klasszikus zeneirodalom
legismertebb, kiemelkedő értéket képviselő alkotása

egyik

A mű 4. tétele Friedrich Schiller: An die Freude (Örömóda)
részletét zenésíti meg. Ennek szöveg nélküli részletét az
Európai Unió himnuszává nyilvánították.
Minek, magyarokat külön megérinthet az az apróság, hogy a 4. tétel Bécsben, Beethoven Magyar
utcai lakásában (Ungargasse 5.) született.
Minket, magyarokat külön megérinthet az az apróság, hogy a 4. tétel Bécsben, Beethoven Magyar utcai
lakásában (Ungargasse 5.) született.
KIEGÉSZÍTÉS
Ennél sokkal fontosabb magyar vonatkozásra bukkantunk az itt közzétett videó kommentárjai között.
Tóth Tamás a következőket írja: Beethoven IX. szimfónia fináléja egy magyar népi dallam, úgynevezett
vándordallam. A reformkor nagy egyénisége Kisfaludy Sándor (1772-1844) Szegedy Rózához írt
szerelemes verse, illetve dala, a Badacsonyi Szüretelőének egy magyar dalra íródott. A dal 1816-ban
Fusz János révén a lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung-ban jelent meg több magyar dallal együtt.
Beethoven ismerte, zongorakíséretet is írt hozzá.
A IX. szimfóniában az emberről, az emberekről akart szólni. Schiller: "Óda az örömhöz" című művében
találta meg a keresett gyönyörű mély emberi gondolatot, érzetet. Sokáig, 30 évig- kereste a dallamot,
mire rátalált a Magyar Szüretelőénekre.
Sümegen az Anna & the Big Faces zenekar (15-25 éves fiatalok) tették a két dalt egymás mellé, az
azonosság egyértelmű. Szinte hihetetlen, de igaz, Európa Himnusza magyar dallam. Barsi Ernő tanár
úrnak igaza volt.
Eddig Tóth Tamás kommentárja.
Hallgassuk meg a magyar szüreti dalt a Szegedy Róza Nőikar előadásában:
https://www.youtube.com/watch?v=xqXKudNGitk
-----------------------------------------A IX. szimfónia 4. tételének szövege
Lángolj fel a lelkünkben szép
Égi szikra, szent öröm,
Térj be hozzánk drága vendég,
Tündökölj ránk fényözön.
Egyesíted szellemeddel,
Mit zord erkölcs szétszakít,
Testvér lészen minden ember,
Merre lengnek szárnyaid.
Ha célt ért a férfi végül:
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társa mellett hű barát,
s kedves nőt nyert hitveséül,
zengje vélünk víg dalát,
s minden szív, ha dobban érte
szív csak egy a földtekén!
Ám ki ezt még el nem érte,
sírva fusson el szegény.
Isszuk mind e drága nedvet
a természet keblein.
Jók és rosszak ott repesnek
könnyű rózsaléptein.
Zsenge fürttel, csókkal áldott,
szív hű lángra tőle gyúl;
kéjben úsznak a parányok,
s kerub zengi: szent az Úr!
---------------------------------------Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele,
sein nennt auf dem Erdenrund,
und wer's nie gekonnt,
der stehle weinend sich aus diesem Bund.
Freude trinken alle Wesenan
den Brüsten der Natur,
alle Guten, alle Bösen,
folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben
und der Cherub steht vor Gott.
-----------------------------------------Joy, beautiful spark of the gods,
Daughter of Elysium,
We enter fire imbibed, Heavenly, thy sanctuary.
Thy magic reunites those
Whom stern custom has parted;
All men will become brothers
Under thy gentle wing.
May he who has had the fortune
To gain a true friend
And he who has won a noble wife
Join in our jubilation!
Yes, even if he calls but one soul
His own in all the world.
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But he who has failed in this
Must steal away alone and in tears.
All the world's creatures
Draw joy from nature's breast;
Both the good and the evil
Follow her rose-strewn path.
She gave us kisses and wine
And a friend loyal unto death;
She gave lust for life to the lowliest,
And the Cherub stands before God.
https://www.youtube.com/watch?v=treHcOZsmgk

------------------------------------------------------------------Írd alá a Magyarok Világszövetségének petícióját:
https://www.peticiok.com/mondj_nem-et_a_lopakodo_sars-cov...
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Állítsák le a fiatalkorúak és az áldott állapotú nők „vakcinázását”! – „Boncolás nélkül nincs
orvostudomány – csupán kuruzslás van!”
Budapesten, május 15-én ülésezett a Magyarok Világszövetségének
Küldöttgyűlése. A testület 90%-os többséggel az alábbi határozatot fogadta
el. Ajánljuk Magyarország kormányának és orvosi karának figyelmébe.
Közlemény
A Magyarok Világszövetsége 2021. május 15-i Küldöttgyűlése a következő
határozatot hozta:
A Magyarok Világszövetsége feladatköréhez tartozik a magyarság egészségi állapotának követése, és
ha politikai beavatkozást lát, ezen ügyben kénytelen megszólalni.
Világszerte már köztudomású, hogy a COVID elleni „vakcinák” 2023. január 31-ig kísérleti fázisban
vannak. Ennek tudatossá tétele a Magyarok Világszövetsége részérő állásfoglalásra késztet.
Követeljük a fiatalkorú (tizennyolc év alattiak) „vakcinázásának” felfüggesztését, melyen
tudtunkkal egy egészségügyi kormányzat is gondolkodik, hiszen ezen korosztály fertőzöttségi
aránya nagyon alacsony. Ugyancsak követeljük az áldott állapotban levő nők esetében is. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának legfrissebb nyilatkozata szerint a fiatalok körében a
szívizomgyulladás előfordulása az oltást követően egyre fokozódik.
A „védettségi igazolvány” által a „vakcinázatlanok” – vagyis az egészséges és az egészséges életmódot
folytató emberek – szegregálása, hátrányos megkülönböztetése tarthatatlan.
Ismételten felhívjuk a felelősök figyelmét a COVID-okozta halálesetekben tiltott boncolások
fontosságára a korrekt ellátás érdekében, hiszen „boncolás nélkül nincs orvostudomány – csupán
kuruzslás van!”
Budapest, 2021. május 15.
A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése
MVSZ Sajtószolgálat
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Fideszes puccskísérlet a Magyarok Világszövetségében
Értesüléseink szerint a Magyarok Világszövetségében
eddig alvó fideszes ügynökök és Fidesz-hívők közös
erővel megpróbálták puccsal eltávolítani tisztségéből a
Magyarok Világszövetségének tavaly újraválasztott
elnökét, Patrubány Miklóst.
A puccsot a két héttel ezelőtt zajlott Küldöttgyűlésre
időzítették, ám a titkos szervezkedésre hívó levél
kiszivárgott, és ennek következtében a kezdeményezés nem
érte el célját. A sajtószolgálatunkat tájékoztató
tisztségviselő nem kívánta a puccsban szerinte részt vevő személyeket megnevezni, azzal - mint mondotta megvárja a vizsgálat lezárását.
A Patrubány Miklóst eltávolítani célzó szervezkedést az elnöknek és a Magyarok Világszövetségének a
koronavírus-mizériában folytatott felvilágosító tevékenysége válthatta ki, amelynek során kijelentette, hogy
nem fogadja el a kormány által erőltetett "oltakozást", és felrója a koronavírus-fertőzést hatékonyan gyógyító
gyógyszerek létezésének elhallgatását, használatuk megtagadását (lásd az Ivermektint).
A elnök elleni legújabb szervezkedés akkor kezdődött, amikor az MVSZ Elnöksége tavaly decemberben
kétharmados többséggel úgy döntött, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén közreműködik a Geri Tibor
vezette Szabadság Mozgalommal annak a jogi kérdésnek a tisztázásában, hogy törvénysértő volt-e az
Alaptörvény elfogadása, majd 2012. január 1-jén történt hatályba léptetése? Egyesek azok közül, akik az
elnökségi szavazásban alulmaradtak, nem voltak hajlandóak az eredményt elfogadni, és az igennel szavazó
többség ellen - élükön az elnökkel - lázadást szítottak.
Az általunk megkeresett elnökségi tagok véleménye egyezett abban is, hogy a mostani puccskísérlet
gyökerénél ott van Dr. Dányi László tavaly, az MVSZ kiadásában megjelent könyve is, amely lerántotta a
leplet arról, hogy az elmúlt két évtizedben a fideszes hatalom milyen eszközökkel próbálta folyamatosan
ellehetetleníteni Patrubány Miklóst és az általa vezetett Magyarok Világszövetségét. Nem csupán az MVSZ
költségvetési támogatását vonták meg máig tartóan, hanem teljességgel kiiktatták az elnök személyét a
közmédiából, és folyamatos a hatósági zaklatás is. Eddig 126 perbe kényszerítették bele, ami eddig több mint
850 bírósági tárgyalási napot eredményezett. A kívülről "ihletett" belső bomlasztás is folyamatos.
Puccskísérlet is volt már 2017 decemberében.
Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese volt 1996-2000 között. A Szövetség
elnökévé tizenkét jelölt közül 2000-ben választották Boross Péter volt miniszterelnök ellenében, akit nyíltan
támogatott Orbán Viktor akkori és jelenlegi miniszterelnök, Csoóri Sándor, az MVSZ korábbi elnöke és a
teljes fideszes vezérkar. Az elnökjelöltek között volt még: Dr. Hegedűs Loránt református püspök, Dr.
Szakály Sándor, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum akkori főigazgatója, a Veritas intézet jelenlegi vezetője,
Pongrátz Gergely 1956-os szabadságharcos, a Corvin-köz parancsnoka, dr. Maczó Ágnes, az Országgyűlés
volt alelnöke, Duray Miklós felvidéki politikus, és mások.
Erdélyi székely emberként Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége 83 éves történetének első külhoni
elnöke.
A puccskísérlet fejleményeiről visszatérően tájékoztatunk.
MVSZ Sajtótájékoztató
10850/210602
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Birtokunkban a puccsra hívó levél!
Birtokunkban a Magyarok Világszövetsége
elnökének megpuccsolására hívó, titokban
terjesztett levél, amelynek szerzője - fájdalom egy református lelkész, Kiss Endre József. (!?)
A levél "elkövetője" tegnap még mai áldozatának
belső, bizalmi köréhez tartozott... Tudjuk, az árulás
úgy "szép", ha testközelből követik el. Néhai Dr.
Hegedűs Loránt református püspök mindig
hangsúlyozta, hogy az árulás a legsúlyosabb bűn.
Az árulóknak a pokol fenekén is egy külön bugyrot tartanak fenn - mondotta.
A református lelkész levelének már első mondatában múlt időben beszél kiszemelt áldozatáról,
Patrubány Miklósról mint az MVSZ elnökéről. Ismerős fogás ez. Szabadkőműveseknek előírják, fekete
mágiával foglalkozóknak tanítják. Az első mondat már értésére adja a beavatottaknak, hogy mi az akció
igazi célja...
Arról, hogy a levél indítóinak milyen az eltökéltségük, arról a záró bekezdés szól, ami tulajdonképpen
egy halálos fenyegetés.
A levél "érdemi része" pedig, egy szellemi leépülést vizionáló alantas rágalom, amint arról bárki
meggyőződhet, aki egyszer is látta Patrubány Miklósnak a mindennemű segédeszközök nélkül tartott
bármely előadását.
Az aljasság netovábbja, hogy a lelkipásztor az elnök eltávolítására hívó, titokban terjesztett levelével
nem elveszejteni, hanem "megmenteni" akarná áldozatát, a Magyarok Világszövetségének elnökét, akire
még a nemzetárulás vélelmét is rásüti... (!!!??)
Íme, a puccsra felhívó levél:
"Patrubány Miklóst pedig meg kell menteni
Azért kell megmenteni, mert – akárhogyan is – a magyarság egyik prominens szervezetének a vezetője
volt, s pusztán ezért – függetlenül attól, hogy jobbról és balról hogyan értékelik a tevékenységét – a
tisztségéből kifolyólag tiszteletet érdemel.
Már több, mint két évtizede vezető pozícióban harcol. Ezek a küzdelmek megviselték fizikailag és
mentálisan egyaránt. Róla is megállapítható - akár érzi a kort, akár nem érzi - hogy a munkabírása,
gondolkodása nem olyan már, mint 20 évvel ezelőtt, mint ahogyan a miénk sem. Mindebből következik,
hogy a határozatai nem egyszer – de észrevehetően egyre sűrűbben hagynak kívánnivalókat maguk után.
Látnunk kell egy folyamatnak az elejét és a közepét, amit az életútját követve ismerhetünk és láthatjuk,
hogyan körvonalazódik a várható befejezése. Tudjuk, hogy milyen vezetői, szervezői, politikusi,
diplomáciai tehetséggel bír, de tudjuk azt is, hogy az évek múlásával az ezekből származó erények
megkoptak és kopnak. A folyamat végén ott van az önmagára, egészségére és a közre, a
nemzetbiztonságra egyaránt veszélyesebb, öregedő ember a már ellentmondásos döntéseivel, eléggé át
nem gondolt vállalásaival, a nem helyén való nyilatkozataival, amikor a tevékenységébe egyre súlyosabb
hibák csúsznak. Napjainkban semmilyen civil vagy közéleti szervezet vezetése nem lehet az, amely
nemhogy nem számol a magyarságra váró, politikai katasztrófa helyzettel, de arra az útra tévedhet,
melyen a magyarság összefogását akadályozza és az általa vezetetteket az országrontás, sőt – az
eseménynek eszkalálódásával - nemzetárulás vétkeivel terhelheti.
Első sorban a legközelebbi híveihez fordulok: - ti, akik – legtöbben – elkötelezettjei vagytok, úgy érzitek,
hogy sokkal tartoztok neki, erős kötelékek kapcsolnak hozzá, s a hozzá való, személyes hűségetekhez nem
fér kétség - kérdezzétek meg magatoktól: csak az egyéni önzés mozgat benneteket vagy hajlandók vagytok
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tenni azért, hogy az embertársatok ne érje meg a leépüléssel járó, szomorú véget? Ha kötődtök hozzá,
ha van bennetek felebaráti szeretet, akkor segítsetek rajta!
Ismerve az érintett természetét, kimondhatjuk, hogy ez a nemcsak nehéz, hanem emberileg szinte
lehetetlen feladat és a megoldására nincs sok esély. Konoksága, amiből korábban nem egyszer erényt
kovácsolt, most nem használ sem neki, sem az ügynek. Nem könnyű neki, mivel sokat áldozott az életéből
azért a szervezetért, amelyhez egzisztenciálisan is kötődik és nem egyszerű dolog egyik napról a másikra
életformát, tevékenységet változtatni. Nem könnyű nektek sem közös nevezőre jutni vele a helyzet
megítélésében és a jó irány felé tanácsolni, a váltáshoz bátorítani, a megfelelő döntésében támogatni.
De mégis ti álltok hozzá a legközelebb, s talán ti tudjátok megbeszélni vele, hogy most váltson, ne
késlekedjen, kerülje el a folyamat végét, ami a legrosszabbat is magával hozhatja, nemcsak az ő
személyes sorsára, hanem – ezzel párhuzamosan – a Magyarok Világszövetségére is.
Kimondhatjuk – bár lehet szépíteni – hogy gyakorlatilag ma ő a MVSZ megtestesülése: ha őt
megmentjük, a szervezeten is segítünk. Most még érdemei elismerése mellett, a tisztelői körében válthat
és szépen mehet el, pozitív emléknyomokat hagyva maga után. Holnap azonban már késő lesz, mert a
végzet kérlelhetetlenül beteljesedik. Munkálkodjatok azért saját érdeketekben is és mentsétek meg
Patrubány Miklóst és vele a maradék MVSZ-t !
Sárospatak, 2021. május 15.
Kiss Endre József"
Eddig a puccsra hívó levél.
A református lelkész 2020. Adventjén küldött levelében még így írt, levele címzettjének pironkodását
kiváltva:
"Megértésedre – mint a hazai, közép-európai, sőt, az egész európai mezőny legkiválóbb politikusának a
megértésére – számítva, köszöntelek szeretettel:
Kiss Endre József"
Az MVSZ Elnöksége 90% körüli többséggel Kiss Endre Józsefnek az MVSZ Etikai Bizottsága elé való
küldéséről határozott. Többen azonnali kizárását indítványozták, miként azt is, hogy vele azonos
büntetést szabjanak tettestársaira is. Azoknak, akik megkapták a puccsra hívó levelet és hallgattak vele,
ahelyett, hogy leleplezték volna az összeesküvést és azoknak, akik terjesztették illetve szervezkedtek,
menniük kell.
Többen azt is javasolták, hogy a levél rágalmaiért és személyiség-romboló valótlanságaiért az MVSZ
elnöke vegyen bírósági úton elégtételt.
A magunk részéről, azok számára, akikben ez az álságosan ájtatos, de végtelenül aljas levél kételyeket
ébresztett, ide idézzük Patrubány Miklósnak azt az elnöki beszámolóját, amely egyazon a napon
hangzott el az MVSZ Küldöttgyűlésén, amikor a puccsisták titokban útjára indították az ő törvénytelen
eltávolítására hívó irományukat. Itt: https://www.youtube.com/watch?v=K3ifhbAYFWk
Ami a puccsra hívó levélben említett egzisztenciális "kötődését" illeti, tényeket kell közölnünk. A
Magyarok Világszövetségében még a kilencvenes években kialakított szokásjog szerint az elnököt (és a
korábbi elnökhelyettest) egy miniszteri fizetéssel azonos értékű tiszteletdíj illeti meg. Patrubány Miklós
24 éven keresztül nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem közcélra ajánlotta azt fel. Ugyancsak
hozzátartozik ehhez a "kötődéshez" az is, hogy ezért az átlagosan napi 12 órás munkát jelentő 24 évért
nyugdíj sem jár majd neki....
Azt is kevesen tudják, hogy mit "művelt" civil életében Patrubány Miklós, ezért ideidézzük annak is egy
szeletét.
https://www.youtube.com/watch?v=efW2PXSsFZs&t=1s
MVSZ Sajtószolgálat
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Patrubány Miklós Hajdúbagoson: Horthy Miklós kormányzó a XX. század legkiemelkedőbb
magyar politikusa volt
Szabó Lukács polgármester és a Hajdúbagosi
Önkormányzat
vállalásának
gyümölcseként
megszületett Magyarország első közterületen
elhelyezett, egész alakos Horthy Miklós-szobra.
Június 12-én avatták fel a kormányzó szobrát, amelyet
az avatás előtti éjszaka leple alatt ismeretlen bűnözők
fekete olajjal öntöttek le. Ez a gyalázat végül nem
akadályozta meg a méltó ünnepséget.
Szabó Lukács polgármester után az MVSZ elnöke
mondott avató beszédet, amelyből a Hajdú-Bihari Napló
portálja (haon.hu) a következőket ragadta ki
tudósításában:
"Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének
elnöke a kormányzó történelmi érdemei közül kiemelte,
hogy diplomáciai úton visszaszerezte az elcsatolt
területek egyharmadát, szanálta az elképesztő
állapotban lévő országot és a kontinens ötödik
legerősebb
gazdaságú
országává
tette
Magyarországot."
Az ünnepi szónokok sorát Zetényi-Csukás Ferenc, a
Horthy Miklós Társaság örökös tiszteletbeli elnöke
zárta.
Bene Gábor a NEEM párt nevében kitüntette Szabó
Lukács polgármestert, aki két ízben is (1990-1994 és
1998-2002 között) országgyűlési képviselő volt.
A Magyarok Világszövetségének Elnökségét az avató ünnepségen az elnökön kívül v. Oláh István és
Horváth István térségi elnökök, valamint Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki Országos
Tanácsának elnöke képviselte.
Köszöntötte az egybegyűlteket Bogdán Péter Kenderes polgármestere. A Horthy család nevében
Horthy Csaba mondott köszönetet.
Publik Antal Juhász Gyula Trianon című versét szavalta, a sárándi dalárda népdalokkal és hazafias
indulókkal fokozta az élményt.
Az avatáson képviseltette magát az erdélyi testvértelepülés, Szilágybagos önkormányzata is.

Fotók: Tarczi István, Bozóki István és Rácz Szabó László
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Szabó Lukács Hajdúbagos polgármestere
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Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
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Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság örökös tiszteletbeli elnöke
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Bene Gábor átadja a NEEM emléklapját
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Publik Antal színművész
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Bogdán Péter Kenderes polgármestere
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Jobbról: Rácz Szabó László, Horváth István és Ildikó, Szabó Lukács, Patrubány Miklós, v. Oláh
István, Kelemen Csabáné Edina, Bene Gábor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kövessen minket az MVSZ Sajtószolgálat Facebook-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
10863/210613
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Az MVSZ elnöke ellen zajló fideszes puccs harmadik felvonása
Szombaton, június 26-án jelent meg a világhálón,
Stoffán György blogján egy mocskolódó, az igazságot
a
leggyalázatosabb
hazugságokkal
keverő,
minősíthetetlen, becsületsértő iromány, amely a
Patrubány Miklós elleni zajló puccs szerves részének
tekinthető. Visszaköszön ugyanis ebből az irományból
a puccsisták retorikája, és afelől sincs semmilyen
kétség, hogy kinek az érdekét kívánja a szerző
szolgálni.
Ismerve Stoffán György újságírói "erényeit" ezzel az irománnyal legfeljebb a bíróságon érdemes
foglalkozni. Feltételezzük, hogy az MVSZ elnöke panaszt is tesz "az MVSZ elnökének végnapjai"-ról
zengedező publicisztika miatt.
A fent említett irományban Stoffán harcos és nemzetféltő fideszesként tűnik fel. Érdemes tehát
felidéznünk. miként vélekedett korábban az MVSZ elnökéről, és a Fidesz-ről. Álljon itt két levél,
amelyet ő maga írt az általa "nagyon tisztelt elnök úrnak".
A levelekben szereplő román személy, Mircea Dinescu Bukarestben élő költő, publicista, a ceausescurendszer ellenállója, a kommunizmus harcos ellenzője, aki a Szekuritáte Irattárát Felügyelő Nemzeti
Bizottság (CNSAS) egyik leghitelesebb tagjaként visszatérően követelte az ügynökök adatainak
nyilvánosságra hozatalát.
From: julianus [mailto:julianus1998@gmail.com]
Sent: Saturday, October 24, 2009 8:44 AM
To: 'Magyarok Világszövetsége elnök'
Subject: RE: Patrubani-Dinescu - RE:
Nagyon Tisztelt Elnök Úr!
Egy interjú keretében beszélgettem (tolmáccsal) Dinescuval, és miután rákérdeztem néhány ismert
személy (köztük az Ön személye) múltjára, Ő azonnal azt kérdezte, hogy a magyarok budapesti
elnöke(sic!)? Én igennel feleltem, majd ő azt mondta, hogy „az a Patrubany tiszta, mint a hó… csoda,
hogy még él. De nem alaptalan a kérdése, mert Patrubany nevű besúgóból itt sok volt! Nicolae
Patrubanyból pedig legalább három…” Én ezután kértem Öntől nyilvánosan bocsánatot, amit Ön nem
tagadott meg tőlem, s amiért máig hálás vagyok.
Szeretettel maradok:
Stoffán György
Ps: a mai választ kérném szépen én is, mert kitenném egyes honlapokra. A Kis Tamás elleni fellépését
pedig, engedje meg nekem Elnök Úr sürgetnem, mert ez egy olyan ártalmas féreg, amiből még
Magyarországon is kevés van!
Sgy.

From: julianus [mailto:julianus1998@gmail.com]
Sent: Friday, October 23, 2009 1:34 PM
To: elnok@mvsz.hu
Subject:
Importance: High
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Tisztelt Elnök Úr!
Kérem, azonnal tegyen lépéseket Kis Tamás ocsmány ármánykodása ellen, és nyilvánosan is ítélje el
mind a Világszövetség, mind Ön ezt a súlyos támadást. Én magától Dinescutól tudom, hogy Ön tiszta,
tehát ehhez nem férhet kétség. Most azonban, amikor a Fidesz és az SZDSZ is kettős állampolgárságot
„akar”, de minden jog nélkül, akkor Önt kicsinálják, mert számukra Ön útban van, hiszen felnyitja a
magyar társadalom szemét e kérdésben. Kis Tamást Ön is bizonyára úgy ismeri, mint én. Tehát ő
mindenre és mindenkor felhasználható. Ám ez a támadás ma súlyos problémát jelenthet az összetartás
és az összetartozás terén. Kérem szíves intézkedését, vagy válaszát arra nézve, hogy én tudok-e segíteni
Önnek, vagy a Világszövetségnek. A Világszövetség TV-csatornáján is hajlandó vagyok erről a
kérdésről, és Kis Tamásról néhány szót mondani. Tudom, hogy korábban nem értettünk egyet bizonyos
kérdésekben, de ez most összefogásra sarkaló ügy!
Maradok kiváló tisztelettel: Stoffán György

-----------------Az MVSZ elnöke ellen zajló puccsról korábban itt írtunk:
Fideszes puccskísérlet a Magyarok Világszövetségében
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3944061065671859
Birtokunkban a puccsra hívó levél!
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3946542492090383
'Patrubány Miklóst pedig el kell veszejteni!"
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3946628908748408
MVSZ: Elnökségi határozat a puccs ügyében
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3962078830536749

---------------------------------------------------------------------------------------------Kövessen minket az MVSZ Sajtószolgálat Facebook-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
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Öt alkalmas felsőházi tag megnevezéséig sem jutott el 2012-ben Rácz Sándor – Király B.
Izabella: „…a pártrendszer, mint politikai rendszer felett, átlépett a történelem.”
Öt alkalmas felsőházi tag megnevezéséig
sem jutott el 2012-ben Rácz Sándor
Király B. Izabella: „…a pártrendszer, mint
politikai rendszer felett, átlépett a
történelem.”
Sej, Abonyba, csak eljöttek negyvenen!
A nyilvánosság előtt 25 évvel ezelőtt, 1996.
június 22-én hangzott el először a VisegrádMogyoróhegyi 108Pont, amely 76. pontja
kimondja, hogy a magyar föld nemzeti vagyon,
a földben megtestesül a nemzeti függetlenség,
nem szolgálhat hitelfedezetül. 86. pont: Magyarország legfőbb államhatalmi, képviseleti törvényhozó
szerve a Nemzetgyűlés.
„Tagjai: minden település választott vezetője (polgármester, falunagy), valamint településenként egyegy választott nemzetgyűlési képviselő. (A nép a hatalmát nem politikai pártokon keresztül gyakorolja.
A KULCS a választási rendszer. Az alulról építkező kiválasztódás (nagycsalád, civil szervezetek, baráti
és lakóközösségek) – nem felülről és kívülről politikai pártok által irányított trükkös választási
manipuláció. (…) Végrehajtásra megválasztja a legmagasabb rangú tisztségviselőket (kormányt). Saját
soraiból megválasztja az évente kétszer ülésező Országgyűlés tagjait, akik a Nemzetgyűlés által
meghatározott elvek és célok megvalósítására szolgáló törvényeket megalkotják. (…) A nemzetgyűlési
és az országgyűlési képviselők csak költségtérítésre jogosultak. A mandátum maximum 65 éves koráig
vagy bizalomvesztésig tart. A 65 év felettiek tanácsadó testületekben tevékenykedhetnek.” A 107. pont
a közvagyon eltűnésének, elherdálásának, rosszhiszemű megszerzésének felülvizsgálatát,
elszámoltatást, büntetést, a 108. pont az élet, a család és a nemzet ellen uszító, az állampolgári
kötelességek megtagadását hirdető politikai, vallási, kulturális és civil szervezetek betiltását tartalmazza.
Az idő kimondottan jó volt, gyorsan haladt, a gondolatok is szárnyaltak június 19-én, szombaton egész
nap Király Béla kertészmérnök, kémiatanár, egykori nagyszerű birkózó és Király B. Izabella
kertészmérnök, rajztanár, volt Pest megyei MDF-es területi listás (majd független) országgyűlési
képviselő (1990–1994) abonyi birtokán, ahol a 108Pont kerekasztal, emlékülés keretében Király B.
Izabella röviden felvázolta a 108Pont lényegét. (Magáról korábban a következőket nyilatkozta az exhonanya: „1990 és 1993 között az MDF országgyűlés képviselője, 1990 és 1994 között a parlament
Alkotmányügyi és ügyrendi bizottságának tagja voltam. 1993. március 8-án az ügynöktörvény
parlamenti vitájában, megunva a huzavonát, napirend előtt megesküdtem a feddhetetlenségemre. Ezt
sokan nem bocsátották meg nekem. Döntően befolyásolta a Csurka Istvánnal való viszonyomat is. 1993.
május 11-én Kárpát-medence békés újraegyesítését szorgalmaztam a magyar-ukrán alapszerződés
vitájában. 1993. március 22-én létrehoztam a Magyar Múltban Magyar Jövő (MMMJ) Alapítványt.
1993. június 4-én, a budapesti Hősök terén tartott nagygyűlés ötletgazdája és vezérszónoka voltam.
1993. június 22-én kizártak az MDF-ből a magyar-ukrán alapszerződés vitájában elmondott beszédem
miatt, és a nemzeti szellemű ifjúság pártfogolásáért.”) A 108Pont kerekasztal, emlékülés résztvevői
egyetértettek abban, hogy a posztulátumokat széles körben kell ismertetni, s a jelenlegi politikai rendszer
gyökeres megváltoztatása céljából – Király B. Izabella javaslata alapján – szükséges összehívni a
Polgármesterek Országos Gyűlését, amelyet Nemzetgyűléssé kell átalakítani.
A sorsfordító Nemzetgyűlés koordinálására és a rendezvény moderálására a magyarság legnagyobb
független civil szervezete, a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) a legalkalmasabb. Király B. Izabella
szót ejtett a privatizált és monopolizált közhatalom polgármesterek általi visszatársadalmasításáról is.
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Mint rámutatott, a pártrendszer, mint politikai rendszer felett, átlépett a történelem. A civil szervezetek
erőssége, hogy konkrét célok megvalósítására képesek tömegeket mozgósítani, jól használják ki a
nyilvánosság újfajta közösségi fórumait. Kulcsszerepük lesz a magyar társadalom újjászervezésében –
nem véletlenül korlátozza tevékenységüket a politikai hatalom. (A mindenféle politikai pártoktól
független Magyarok Világszövetsége 2000, tehát 21 év /!/ óta nem részesül központi költségvetési
támogatásban. Ebben egyetértenek a mindenkori kormányok.)
A Polgármesterek Országos Gyűlése a fennálló politikai rendszerből való kilépést jelentené, azaz a
pártokra épített politikai rendszer helyett a helyi társadalom választott vezetőinek intézményesített
összefogása jogszerűen, törvényesen, valódi demokratikus legitimációval társadalmasíthatná vissza a
közhatalmat. Erre a Nemzetgyűlésre lehetne rábízni az alkotmányozást, egy új társadalmi szerződés
megfogalmazását. Egy polgármester-miniszterelnökkel lenne esély a megvalósulásra.
Messziről látszott, érződött, hogy hasonló szellemiségű, nemzeti érzelmű magyarok jöttek el vagy
negyvenen az ország minden részéről – dr. Szeszák Gyula nyugalmazott Hajdú-Bihar megyei főügyész
Debrecenből, dr. Bene Gábor például Szegedről, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének
székely származású elnöke Budapestről.
A kiváló jellemmel bíró dr. Szeszák Gyula feketeolaj-ügyészről annyit mindenképpen érdemes
megjegyezni, hogy aktív főügyész korában, 1992-ben, dr. Antall József miniszterelnöksége (1990–1993)
idején leleplezett egy, az országba belépett hatalmas, 66 vasúti kocsiból álló olajmaffia-vonatot, amiért
dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész – a saját aláírásával – már másnap nyugállományba helyezte. 2007ben (Kinyitom az „olajdossziét”! –A kocka el van vetve) azt írta: „A gaztettet a „rendszerváltás’ során
a pártok vezetésébe, a parlamentbe, a minisztériumokba, a bíróságokra, az ügyészségekre, a rendőrségre
stb. újonnan beférkőzöttek hajtották végre, az ’ottmaradottakkal’ teljes egyetértésben. Ezt a társaságot
valami hülye ’eiltnek’ nevezte. (…) A bűnözés (olajbűnözés) társadalmi és erkölcsi televénye csak ott
alakulhat(ott) ki, ahol olyan alak a miniszterelnök, mint Antall József. Róla sokan sokat írtak, de
mindannyian csak pedzegették, hogy számos betegsége közül a legsúlyosabb a moralis insania (erkölcsi
esztelenség – D. L.) volt, amellyel kapcsolatban betegségtudata teljességgel hiányzott,
következésképpen elmulasztotta kezeltetni magát.”
A Magyarok Világszövetségével kapcsolatban a következőket jelentette ki: „A piszkos közéleti mocsár
fölé egy világító torony magasodik, a Magyarok Világszövetsége. A toronyőr Patrubány Miklós, aki úgy
irányítja a reflektorokat, hogy azok fényében fel-feltünedeznek közéletünk sötét területei (foltjai)."
A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának elvégzése után
osztályidegen volta miatt ügyvédjelölti, egyáltalán bármiféle jogászi álláshoz nem jutott dr. Bene Gábor
nemzetépítő közjogász, szakjogász többek között azt vallja magáról: „… nyugdíjas jogász vagyok, a
magyar alkotmányosság elkötelezett híve és visszaszerzésének örök harcosa.” A Magyarok IX.
Világkongresszusának (Ópusztaszer, Székesfehérvár, Budapest, Pásztó, 2016. augusztus 15–20.)
jegyében megrendezett Trianon–100: „Hiszek Magyarország feltámadásában!” elnevezésű kiútkereső
konferencián (Budapest, MVSZ-székház, Magyarok Háza, 2016. augusztus 16.) NEMZETET építs, ne
pártot! elgondolással tartott előadást, míg Király B. Izabella A változó világ és Trianon címmel
értekezett.
Utóbbi az 1947 után 43 évvel először demokratikus módon megválasztott Országgyűlés
megalakulásának (1990. május 2.) 30. évfordulóján Különnyilatkozat – „Ha későn, ha csonkán, ha
senkinek: írjad! nevű politikai memorandumában leszögezte, hogy a magyar társadalom óriási többsége
nem sikertörténetként, hanem katasztrófaként élte meg a rendszerváltozást. „A Magyar Demokrata
Fórumot pedig, mint rendszerváltó kormánypártot, történelmi felelősség terheli, és harminc év elteltével
magyarázattal tartozna azért, amiért nem az történt, amire szövetkeztünk, amit hirdettünk és reméltünk.
(…) … nyilvánosan megkövetem mindazokat, akik bíztak az MDF-ben, így bennem is, s aztán
csalódniuk kellett. Én is, mint a magyar társadalom többsége, komolyan vettem azt, amit az MDF
központi röplapján hirdettünk.”
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Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke – miután méltatta Király B. Izabella magas
szellemi munícióját, erkölcsi tartását és a politikai, ideológiai csúcsteljesítményt jelentő 108Pontot –
felhívta a figyelmet az Magyarok VIII. Világkongresszusán (2012) elfogadott magyar nemzet
meghatározásra. Egyúttal javaslatot tett arra, hogy az MVSZ X. Világkongresszusán (Budapest, 2021.
augusztus 15–20.) egy Király B.-munkacsoport a 108Pontból emeljen át minél többet az MVSZ nemzetmeghatározásába.
- Azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismeréssel nem adózhatnánk Király B. Izabella munkásságának –
fűzte hozzá Patrubány Miklós. – A Polgármesterek Országos Gyűlését illetően az a meglátásom, hogy
valóban a leginkább járható út a politikai pártok közéletből való kiiktatására. A helyi és országos
feladatok elhatárolása, a teljes legitimáció biztosítása érdekében azonban kétkamarás (alsó- és felsőház)
országos gyűlésre (nemzetgyűlésre) van szükség. Persze, ez sem lesz könnyű feladat, hiszen amikor – a
VIII. Világkongresszusának határozata alapján, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó jogkörének
mintájára – Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok
Világszövetségének tiszteletbeli elnöke 2012-ben megpróbált egy eljövendő felsőházba 40–50 hiteles,
köztiszteletben álló, a közfeladat elvégzésére alkalmas személyt javasolni, akkor elárulta nekem, hogy
ötig sem jutott.
Dányi László
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MVSZ Sajtószolgálat
10889b/210722
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Menesztette az MVSZ Elnöksége Bottyán Zoltán elnökhelyettest
Az MVSZ Elnöksége augusztus 1-jén lefolytatott rendkívüli ülésén
előbb megvonta a bizalmát Bottyán Zoltántól, az MVSZ
elnökhelyettesétől, és felszólította, hogy mondjon le minden tisztségéről.
Ezt követően pedig elutasította fellebbezését az Etikai Bizottságnak
azon határozata ellen, amely kizárta őt az MVSZ tagjai sorából.
Határozatait az MVSZ Elnöksége egyhangúan (tartózkodás és
ellenszavazat nélkül) hozta meg. Ezzel Bottyán Zoltán tagsága a
Magyarok Világszövetségében megszűnt.
Amint arról korábban már hírt adtunk, a Magyarok Világszövetségében egy
kívülről, hatalmi körökből ihletett puccskísérletet lepleztek le. A kísérlet
leleplezett kezdeményezője Kiss Endre József nyugdíjas református lelkész
volt.
Bottyán Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese hónapokon keresztül tagadta, hogy bármi köze lett volna e
puccskísérlethez. Ugyanakkor fokozatosan egyre jobban szembe helyezkedett az MVSZ elnökével,
majd az Elnökségével, végül magával a Küldöttgyűléssel is. Akadályozta a meghozott határozatok
végrehajtását, és volt olyan határozat is, amelynek végrehajtását megtagadta. Dacára annak, hogy az
MVSZ Elnöksége döntött e kérdésben, továbbra is követelte, hogy a Magyarok Világszövetsége ne
foglalkozzon a koronavírus-üggyel.
Többen panaszt tettek ellene az MVSZ Etikai Bizottságánál. Egy botrányos félretájékoztatása után az
MVSZ két térségi elnöke, kezdeményezte Bottyán Zoltán kizárását a Magyarok Világszövetségének
tagjai sorából.
Az a félórás nagyinterjú, amely minden apropó nélkül vele a Kossuth-rádió főműsoridejében, a
Nagyok rovatban hangzott el, egyre nyomatékosabban vetette fel a puccskísérletben való esetleges
érintettségét.
Az MVSZ Etikai Bizottsága által lefolytatott vizsgálat meghallgatása során a Bizottság sokadszor
feltett kérdésére válaszolva Bottyán Zoltán beismerte, hogy ő is megkapta Kiss Endre Józseftől, a
„Patrubány Miklóst pedig meg kell menteni" című, puccsra hívó levelét.
A puccsra hívó levél ügyében másfél hónapos tagadás után tett kényszerű beismerő vallomása miatt
elfogyott körülötte a levegő. Ezzel magyarázható, hogy mindkét fegyelmi eljárásban az MVSZ
Elnökségének minden tagja elfordult Bottyán Zoltántól, és egyhangú határozatok születtek.
Az MVSZ Etikai Bizottsága kizárta az MVSZ tagjai sorából Kiss Endre Józsefet is, aki nem
fellebbezett a határozat ellen. Kizárása jogerőre emelkedett.
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Korábban írtuk:
Fideszes puccskísérlet a Magyarok Világszövetségében
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3944061065671859
Birtokunkban a puccsra hívó levél!
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3946542492090383
„Patrubány Miklóst pedig el kell veszejteni!"
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3946628908748408
Az MVSZ elnöke ellen zajló fideszes puccs harmadik felvonása
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/4015321631879135
Az MVSZ-ellenes puccs felgöngyölítése
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/4039386189472679
MVSZ Sajtószolgálat
10897/210802

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 18. MELLÉKLET

Czigány Imre a Magyarok Világszövetségének új elnökhelyettese
Október 9-én ülésezett Budapesten a Magyarok Világszövetségének
Elnöksége, amely egyhangú szavazattal megbízott elnökhelyettessé
választotta meg az Elnökség németországi tagját, Czigány Imrét.
A Szövetség új elnökhelyettese az 1956-os Magyar Forradalom és
Szabadságharc vérbe fojtása után szüleivel Németországba emigrált. Az
egyetem elvégzése után Czigány Imre az Európai Bizottságban pályázott
meg és nyert magas rangú tisztséget. Három évtizeden keresztül egyik
felelőse volt az Európai Unió és az ENSZ, illetve az EU és az Amerikai
Egyesült Államok kapcsolatainak.
A brüsszeli bürokraták zömétől eltérően Czigány Imre mindvégig
felvállalta a magyar nemzeti ügyeket. Részt vett a Magyarok
Világszövetségének munkájában, több mint egy évtizedig az MVSZ Brüsszeli Szervezetének
tiszteletbeli elnöke volt. Támogatta az elcsatolt területeken élő magyar közösségek jogvédő
küzdelmeit. Szószólója volt autonómia-törekvéseinek.
Az Elnökség nagy várakozással tekint a Szövetség új elnökhelyettesének ténykedése elé, és bízik
benne, hogy annak révén a Magyarok Világszövetségének jelenléte és hangja az EU és az ENSZ
nemkormányzati szervezeteinek körében erősödik majd.
Czigány Imre az MVSZ korábbi elnökhelyettesének megüresedett tisztségébe lép, akit az MVSZ
elnöke ellen idén tavasszal szervezett puccskísérletben való érintettsége miatt, és egyéb etikai vétségei
miatt kizártak a Magyarok Világszövetségének tagjai sorából.
Czigány Imre megbízása a jövő tavasszal esedékes Küldöttgyűlésig tart, amelynek hatásköre az
elnökhelyettesi tisztség tartós betöltése.
Sajtószolgálatunk sok sikert kíván a Magyarok Világszövetsége új elnökhelyettesének!

MVSZ Sajtószolgálat
10928/211012
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Termékenységre megáldott gyermekek Simaságon
Mintegy negyvenen gyűltek össze gyermekáldásra
Simaságon Pap Gyöngyi, az MVSZ Kárpát-medence
Térségének alelnöke székelykapus portáján, ott, ahol
tavaly, a 100. évforduló alkalmából a Magyarok
Nagyasszonyának oltalmába ajánlott Trianonemlékművet avattak. A megjelent gyermekeket papi
áldásban részesítették azért, hogy legyenek
termékenyek. A távolmaradó gyermekek számára 120
nemzeti színű szalaggal átkötött gyertyát szenteltek.
Folytatva a Magyarok Világszövetségének két évtizeddel
korábban elindított nagycsaládos programját, a
Reményforrás programot, amely minden évben, október 6án az Aradi Vértanúk emlékére nagycsaládok számára
épített házat avatott, azért, „hogy a vértanúk haló porából
is élet fakadjon”, Pap Gyöngyi gyermekek megáldását
kezdeményezte annak érdekében, hogy a COVID-fasizmus sátáni erői által „vakcinákkal” célba vett
gyermekeink termékenyek lehessenek.
A rendezvény tervezője így számolt be a lélekemelő eseményről:
„Isten kegyelméből és akaratából gyűltünk össze a mai napon. Különleges alkalom amikor minden a
szeretetről, a gyerekekről, a legkisebb egységről a családról szól.
A pap bácsi megáldotta a gyerekeket, és megszentelt 12o szál gyertyát. Nagyon szép es felemelő áldást
mondott. Többen el is érzékenyültünk, lehetett érezni ahogy áradt a kegyelem.
Kiosztottam a megszentelt gyertyákat, mindenki vihetett minden unokának, hogy részesüljenek az
áldásban.
Végül Dumovits István atya megígérte, hogy bármikor szükség lesz a szolgálatára, szeretettel jön
hozzánk.
Végül azt kívántam, hogy ez az áldás terüljön szét egész Kárpát-haza minden gyermekére.”
Az áldásosztó rendezvényen részt vett, és annak lebonyolításában segédkezett Bege Irén, az MVSZ
Kárpát-medencén Kívüli Térségének alelnöke is.
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Korábban írtuk:
A Magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlott Trianon-emlékművet avattak Simaságon.
https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/2944880368923272
MVSZ Sajtószolgálat
10929/211013
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Október 23.: Az MVSZ rendezvénye a Szabadság téren
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulóján a Magyarok
Világszövetsége 1956-tal: Harc a COVID-fasizmus ellen! címmel hívott össze
nagygyűlést, amelyre parlamenten kívüli pártok és mozgalmak, civil szervezetekkel
együtt fogadták el a meghívást. A három órás megemlékezésen mintegy 800-1000 fős
hallgatóság előtt tizenöt szónok mondta el üzenetét.
Az üdvtörténeti jelentőségű 1956. évi forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulóján a
nemzeti egység és a Covid-fasizmus elleni közös harc jegyében hirdetett nagygyűlést a Magyarok
Világszövetsége (MVSZ) október 23-án, szombat délután 2 órára a budapesti V. kerületi Szabadság
térre. Arra a történelmi jelentőségű térre, amelyen éppen 100 évvel ezelőtt, 1921. január 16-án 50 ezer
tolongó ember előtt leplezték le a nemzetgyilkossági kísérlettel felérő trianoni békediktátumra (1920.
június 4.) adott egyik csonka-magyarországi látványos választ, az elszakított országrészeket (Észak,
Kelet, Dél, Nyugat) jelképező, búcsújáró helynek tervezett Irredenta szoborcsoportot. Túlélte a 2.
világháborút, ám eltávolították. A téren felállított, 1945. május elsején felavatott Szovjet hősi emlékmű
nyomatékosította a nemzet egykori búcsújáró helyének kisajátítását, amely a mai napig dicsőíti a
„felszabadítást”, vagyis a Vörös Hadsereg általi katonai megszállást, Magyarország meghódítását,
elfoglalását. Az emlékmű felirata elől és hátul magyar, illetve cirill betűkkel: 1945, Dicsőség a
felszabadító szovjet hősöknek. Ahogyan dr. Zétényi Zsolt ügyvéd fogalmazott egyik tanulmányában: „A
budapesti Szabadság tér és közvetlen környezete évszázadok óta a magyarságot elnyomó, illetve a
magyar szabadságot idéző jelképeknek az elhelyezési területe.”
A magyar nemzet sokszínűségben is megtestesülő egységét jelezte, hogy az MVSZ meghívását az
Orvosok a Tisztánlátásért Mozgalom, a Mi Hazánk Mozgalom és a Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM)
politikai pártok, a Normális Élet Pártja (NÉP), az Országos Trianon Társaság és az Összefogás a
Megmaradásért Mozgalom is elfogadta.
A téren felállított színpadon Gyetvai György Gergely, az MVSZ Fővárosi szervezete elnökének,
moderátor és Patrubány Miklós, az MVSZ elnökének köszöntő szavait követően Toroczkai László, a
Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Ásotthalom polgármestere lépett a mikrofonhoz a vaskerítéssel körülvett,
rendőrökkel, katonákkal őrzött amerikai nagykövetség épülete (fotózni is tilos) előtt és a Szovjet hősi
emlékmű közelében. Valódi rendszerváltást sürgető beszédében utalt arra, hogy a korábbi kommunisták,
majd balliberálisok most globalistáknak vallják magukat, jól mutatja a gazdasági, banki életet uraló
Világgazdasági Fórum (Davos, Svájc) elnökének, Klaus Schwab The Great Reset (A Nagy Újraindítás
/Visszaállítás/) háttérhatalmi terve, kifejezése a világméretű Covid-diktatúra (valójában rengeteg
betegséget, tömeges emberhalált előidéző vakcina-járvány) célját, a világuralom kiépítésének
befejezésére való törekvést. A szocialisztikus állam mindenhatóvá válik – a gazdag gazdag marad, a
szegény szegény marad, a középosztály eltűnik és szegény lesz.
Dr. Drábik János közíró, az MVSZ Stratégiai Bizottságának és az Országos Trianon Társaság elnöke
(az Eötvös Loránd Tudományegyetem elsőéves joghallgatója volt 1956-ban) ötvenhatos tapasztalatainak
ismertetése közepette felhívta a figyelmet arra: New Yorkból telefonáltak Moszkvába annak érdekében,
hogy a zsidó származású Apró (Klein) Antal kiskereskedőnek feltétlenül jusson jelentős hatalmi szerep,
mire az első nap éjszakáján, október 23-án kinevezték a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség
Katonai Bizottságának vezetőjévé. Csak azzal a feltétellel vállalta el a megbízatást, ha később nem
vonják felelősségre a tetteiért. (A forradalom leverése után – Nagy Imre miniszterelnök felakasztását
követelve – élére is állt a szörnyű kádári megtorlásnak.) Voltaképpen több 100 éve uralkodik már a
világon az 1. és a 2. világháború menetébe is beavatkozott mintegy 300 bankárcsalád. Az 1956. év
történéseit is oly’ módon alakították, hogy a szuezi válságba Gamal-Abden Nasszer egyiptomi elnök
(miután szembefordult Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Izraellel, 1956. július 26-án államosította
a Szuezi-csatornát) oldalán való beavatkozástól a magyar nép „forradalmasításával” (például egyszerre
maradtak őrizetlenül a fegyvereket tárolt honvédségi laktanyák) tartották távol az újbóli magyarországi
bevonulásra, harcokra kényszerült Szovjetunió hadseregét.
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A COVID-fasizmus elleni harcot utcai tüntetések szervezésével megvívó civilek közül felszólalt Gurabi
Ágnes, Bertalan Attila és Bódis Csaba, akik alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását sürgették.
Bertalan Attila nyomatékkal kérte az MVSZ elnökét, hogy álljon ennek a mozgalomnak az élére.
Az orvostársadalom részéről dr. Turcsányi Zsolt, dr. Tamasi József és dr. Pócs Alfréd (Orvosok a
Tisztánlátásért Mozgalom) vázolta fel ismételten az emberiségre leselkedő világméretű katasztrófa
egészségügyi hátterét, dr. Gődény György gyógyszerész, a Normális Élet Pártjának listavezetője a
birkává tett magyar társadalom soha nem tapasztalt mérvű megosztottságát (oltott-oltatlan) ecsetelte.
Dr. Bene Gábor a Nemzetegyesítő Mozgalom párt (NEEM) szóvivője vitába szállt Geri Tibor híveivel,
és bírálta a kommunistákat. Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki Országos Tanácsának elnöke a
maffiajellegű pártrendszert elsöprő rendszerváltást, a jó értelemben vett civil társadalom megvalósítását
sürgette.
Zárszavában Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, örvendetesnek mondta az eddig egymást kerülő
jelentős személyiségek közös fellépését, és hangsúlyozta a magyar történeti alkotmány jogfolytonossága
helyreállításának megkerülhetetlenségét.
Kellemes színfolt volt a Hrúz Márton és barátai zenekar – Buglyó Petra - ének, Pór Cecília - hegedű,
Hrúz Márton - brácsa (Petőfi Sándor édesanyja családjának leszármazottja) és
Szentirmai Gergely - nagybőgő –fellépése, tiszta forrásból merített népzenéjük. A rendezvény végén
bejelentették, hogy ezután minden szombaton este nyolc órakor táncházat szerveznek a Magyarok
Világszövetségének székházában.
1956: Szabadság – Tisztesség – Méltóság

Nyitány: Gyetvay György Gergely, az MVSZ Fővárosi Szervezetének elnöke, mint narrátor
(Háttérben: Hadady László oboaművész, valamint a Hrúz Márton és barátai zenekar)
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Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke

Dr. Drábik János, az MVSZ Stratégiai Bizottságának és a Trianon Társaság elnöke
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Dr. Tamasi József – Orvosok a Tisztánlátásért

Dr. Turcsányi Zsolt – Orvosok a Tisztánlátásért

Tomasovszki László klinikai pszichológus – Orvosok a Tisztánlátásért
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Bódis Csaba

Gurabi Ágnes

Dr. Bene Gábor, a Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM) szóvivője
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Dr. Gődény György, a Normális Élet Pártjának listavezetője
(Orvosok a Tisztánlátásért)

Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki Országos Tanácsának elnöke
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Dr. Pócs Alfréd, az MVSZ koronavírus ügyi szószólója
(Orvosok a Tisztánlátásért)

Pillanatkép a nagygyűlésről

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 20. MELLÉKLET

Szózat

A Szabadság tér hívatlan vendége…
MVSZ Sajtószolgálat
10942/211025
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KIÁLTÁS a Facebook gátlástalan cenzúrája ellen ! – Állj ellen a COVID-fasizmusnak !
KIÁLTUNK! – mert a Facebook botrányos módon, előzetes figyelmeztetés és ok
nélkül eltűntette a Magyarok Világszövetsége sajtószolgálatának – MVSZ
Sajtószolgálat – oldalát!
Mi ez, ha nem fasizmus, COVID-fasizmus ?!
Kérünk mindenkit: tagjainkat, híveinket és mindenkit, akinek számít az igazság,
a tisztesség és a tájékozódáshoz, végső soron az élethez való jog, hogy tegye ki
idővonalára KIÁLTÁSUNKAT, és ossza meg minden ismerősével.
Hallja meg KIÁLTÁSUNKAT a Facebook és minden zsarnok, rendüljön és „őrüljön bele”!

Magyarok X. Világkongresszusa
Ópusztaszer – Budapest, 2021. augusztus 15-20.
Záró-konferencia
Záró-nyilatkozat
A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen!
A Magyarok X. Világkongresszusa az előző két Világkongresszussal egybecsengően megismétli és
megerősíti, hogy Magyarország történeti alkotmányán, a Szent Korona Országán kívül nincs, és nem
is létezhet életképes magyar nemzet. Ezért kiemelkedően legfontosabb nemzetstratégiai feladatnak
tekinti Magyarország történeti alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítását.
A Magyarok VIII. Világkongresszusának[1] meghatalmazása alapján néhai Rácz Sándor kísérletet
tett ennek a gondolatnak a Magyar Állam vezetői felé való közvetítésére, ami fájó kudarccal végződött,
a jogfolytonosság helyreállításáért folytatott harc első áldozatává téve Rácz Sándort. Nagyszerű életútja
előtt hódolva, a Magyarok X. Világkongresszusa a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli
elnökei körébe emelte Rácz Sándort báró Perényi Zsigmond koronaőr, az MVSZ első elnöke, gróf
Teleki Pál miniszterelnök, az MVSZ megalapításának kezdeményezője és gróf Wass Albert
írófejedelem, kisebbségvédő harcos mellé.
Megállapítjuk, hogy az elmúlt kilenc évben ezen az úton jottányi haladás sem történt, sőt
ellenkezőleg: az Alaptörvény, sorozatos változtatásaival együtt egyre távolodik ettől a céltól.
A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útján felhívjuk a Magyar Államot,
hogy első lépésként nyilvánítsa ünnepélyesen, törvény erejével a Boldogasszonyt[2] Magyarország
örökös királynőjévé[3] ekként is megerősítve Szent István királynak halála előtt tett felajánlását, aki a
Szűzanya oltalmába ajánlotta országát.
Kérjük a Magyar Katolikus Egyházat, hogy Natália nővérnek a Mindszenty József bíboros
hercegprímás által is elfogadott látomásához igazodva haladéktalanul építsék meg, és szenteljék fel a
Világ Győzelmes Királynőjének kápolnáját.
A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útjára lépve ugyanakkor óva intünk
attól, hogy bárki azon mesterkedjék, miként nyilváníthatnák ismét Magyarország királyává a
Habsburgokat, hisz az Árpád nagyfejedelem magyarjainak ismételt államalapítása óta eltelt több mint
1100 esztendő alatt senki nagyobb népirtást nem végzett a magyar nemzet életében, mint a Habsburgház.

Záró-nyilatkozat – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.
Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő nyelve a tájban, a népszellemben és az
etnogenezisben, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.
[3]
Dr. Balogh Sándor - Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia,
Budapest, 2021. augusztus 15.
[1]
[2]
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A Magyarok X. Világkongresszusa felhívja a Magyarok Világszövetségét, hogy dolgozza ki a
jogfolytonosság helyreállítását elvégezni hivatott Alkotmányozó Nemzetgyűlés felállásának elvi és
gyakorlati kereteit, az abban résztvevő alsóházi, valamint felsőházi elvű küldöttek ki-, illetve
megválasztásának szabályait.
Amennyiben indokoltnak találja, hívjon életre külön jogi fórumot az állam jelenlegi alkotmányos
állapota jogszerűségének vizsgálatára, és a jogfolytonosságra való visszatérés útjának kijelölésére.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa által elfogadott Magyar Nemzet meghatározással
egybecsengően megerősítjük: mi, magyarok az ősi szkíta nép utódainak tekintjük magunkat, akik
őrizzük a szkíta nép nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és hitvilágát. Saját nemzetünk és az egész
emberiség alapvető érdekének tekintjük szittya eleink erkölcsének a halál civilizációja erkölcsével
szembeni győzelemre juttatását mindannyiunk üdvére, az egyedül üdvözítő Jézus Urunk által megjelölt
úton haladva. Az Ő Új Testamentuma nem más, mint a szkíták hagyatéka az emberiség számára[4], a
tanítás, amely – Bolyai János Üdvtanát[5] továbbgondolva – győzelemre juttathatja a COVIDfasizmussal szemben a szeretet erkölcsi világrendjét.
A Magyarok IX. Világkongresszusa[6] határozatával egybehangzóan a Magyarok X.
Világkongresszusa megerősíti: tarthatatlan az a törvény, amely Trianon napját, a magyar nemzet és a
magyar állam elleni gyilkossági kísérlet napját a nemzeti összetartozás napjává hazudja. Annak
érdekében, hogy az összetartozás valaha is azzá válhasson, a Magyarok X. Világkongresszusa, látva a
magyar állam tétlenkedését, arra hívja a Magyarok Világszövetségét, hogy késedelem nélkül indítsa
útjára azt az ügydöntő népszavazási kezdeményezést, amely a Btk. 333. §-ába, a nemzeti szocializmus
és a kommunizmus bűnei, valamint népirtása tagadásának tilalma mellé beiktatja a trianoni népirtás
tagadásának tilalmát is.
Üdvözöljük, hogy ülésünk idején megjelent a Magyarok Világszövetségének kiadásában
világnyelvekre tervezett Trianon-könyv első, német nyelvű kötete[7]. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a
további világnyelvekre lefordított kötetek mihamarabbi kiadását.
A Nemzetstratégiai konferencia Koronavírus-folyamát övezte a legnagyobb érdeklődés.
Tekintettel az ügynek az egész emberiség életére való kihatására ez a konferencia nemzetközi
részvétellel zajlott. A germán, latin, szláv, hindu és japán kultúrkört felölelő négy földrész orvosainak,
kutatóinak, társadalomtudósainak mintegy harminc előadását mindvégig két nyelven (magyarul és
angolul) közvetítették a világhálón.
Az „Itt a vége, állj fel végre” című Koronavírus-folyam végső célkitűzései: Szükségesnek tartja
az egészségügyi dolgozók kötelező oltásának és a gyermekek oltásának azonnali leállítását és a hibás
PCR-teszteken alapuló szükségállapot megszüntetését – a konferencián elhangzott, a „vakcinákban”
lévő tüskefehérje és grafén-oxid folyamatos károsító hatása, valamint az mRNS bizonyítottá vált
átíródása DNS-é hatás miatt.
Az az erőszakosság, amely a koronavírussal kapcsolatos állami intézkedéseket jellemzi, okkal
ébreszt aggodalmat a világ népeinek körében, és sajnálatosan megalapozza a több előadó által
hangoztatott minősítést: az, ami koronavírus fedőnév alatt világszerte zajlik, nem más, mint egy
világuralmi hadművelet[8], COVID-fasizmus. Ez ellen lépünk mi fel a Szent Korona erejével, és
tiltakozunk minden megnyilvánulása ellen. Ezek közt az egyik legdrámaibb a brit hatóságok elfogató
parancsa a dublini egyetem jeles professzora, akadémikusa Dolores Cahill asszony ellen, aki a
Magyarok X. Világkongresszusának előadója volt[9], és előadásának napján értesült az ellene hozott
intézkedésről. Ezennel védelmünkbe vesszük Dolores Cahill professzor asszonyt, felszólítjuk a brit

Dr. Borsos Lajos – Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich - Badacsonytomaj - Budapest, 2020.
Bolyai János – Üdvtan, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában őrzött, máig kiadatlan, több ezer oldalas kézirat
[6]
Záró-nyilatkozat – Magyarok IX. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2016. augusztus 20.
[7]
Vajta Dénes – TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, Magyarok
Világszövetsége, Budapest, 2021.
[8]
Varga Domokos György – A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Magyarok X. Világkongresszusa,
Nyitó-konferencia, Budapest, 2021
[9]
Prof. Dr. Dolores Cahill (University College Dublin) – Angol nyelvű előadás, Magyarok X. Világkongresszusa,
Nemzetstratégiai konferencia, Koronavírus-folyam, Budapest, 2021.
[4]
[5]
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hatóságokat, hogy a jogsértő rendeletet haladéktalanul vonják vissza, és arra hívjuk a világ népeit, hogy
csatlakozzanak tiltakozásunkhoz.
A Nemzetstratégiai konferencia Magyar nyelv- és őstörténet-folyama büszkeséggel és
elégtétellel nyugtázza, hogy sikerült korábbi Világkongresszusok eredményeit folytatni és továbblépni.
A Nyitó-konferencián az Amerikai Egyesült Államokból élő világhálós közvetítéssel elhangzott
előadásában Dr. Révész Péter PhD[10] bizonyította a minószi és a magyar kultúra szoros rokonságát,
egyszersmind megadva a nemzetközi tudomány által még meg nem fejtett krétai lineáris-A írás magyar
nyelvű olvasatát is.
A Világkongresszus megítélése szerint rossz úton jár, aki csupán a latin betűs írásokban keresi a
magyar nyelvemlékeket. Sok ezer éves magyar nyelvemlékeket őriz a krétai lineáris-A-, az egyiptomi
hieroglif-, a sumér ékírás és a székely-magyar rovásírás is, amely napjainkig folyamatosan megőrződött
élő mivoltában. Megállapítható tehát, hogy a magyar nyelv és írás egymástól elválaszthatatlan, élő
kontinuum, ezért együtt kell képeznie a kutatás tárgyát. Felszólítjuk a magyar tudományos világot, hogy
kezeljék magyar nyelvemlékként a nem-latin betűs ősi írásokban fennmaradt szövegeket is.
Felszólítjuk a magyar kormányzatot, hogy a székely-magyar rovásírás oktatását[11] tegye kötelező
tananyaggá.
A Nemzetstratégiai konferencia „Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az” című Petőfi Sándor-folyama
sarkalatos következtetésekkel zárta munkálatait.
Először: lélekben vissza kell fogadnunk a több ezer szabadságharcos honvédet, akik akaratuk
ellenére szálltak szibériai sírjukba, akiknek egyetlen „bűnük” az volt, hogy a magyar szabadságért fogtak
fegyvert.
Másodszor: méltó helyre, a Hősök terén lévő szimbolikus, az Ismeretlen Magyar Hősnek szentelt
sírba kell eltemetnünk Petőfi Sándort, akinek csontjai még mindig egy külföldi kolostorban várják a
méltó végtisztesség megadását nemzetünk részéről. Ennek az ünnepi Petőfi Sándor-évben, születésének
kétszázadik évfordulója előtt meg kell történnie.
A Magyarok X. Világkongresszusa folytatta szellemi alkotó munkáját a Magyar Nemzet
meghatározásának[12] kiegészítésével is. Elvi súlyú tételeket emelt át a 108PONT[13] című,
negyedszázaddal ezelőtt kimunkált, Visegrád-Mogyoróhegyen keltezett dokumentumból.
Továbbá kiegészítette azt korunk fenyegető kihívásaira – a genderelméletre és koronavírus
világuralmi törekvésre – adott válaszokkal.
Mint a magyar nyelv, műveltség és maga a magyar nemzet, a nemzet-meghatározás is élő, tehát
folyamatosan alakul.
A Magyarok X. Világkongresszusát bezárjuk, de harcunknak nincs vége, munkánknak nincs
vége. Biztosak vagyunk a győzelemben, hiszen
Velünk a Jóisten!
Budapest, 2021. augusztus 20-án, Szent István napján
A Magyarok X. Világkongresszusának
Záró-konferenciája
A kiadmányt hitelesíti:
Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke
Dr. Révész Péter PhD – Volt-e duna-medencei finnugor őshaza?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia,
Budapest, 2021. augusztus 15.
[11]
Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?,
Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest,
2021.
[12]
A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.
[13]
Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.
[10]
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augusztus 20.
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Tenth Hungarian World Congress
Ópusztaszer – Budapest, August 15-20, 2021

Closing Conference

Closing Statement
With the Power of the Holy Crown: Fight against COVID Fascism!
The Tenth Hungarian World Congress, in agreement with the previous two World Congresses, reiterates
and confirms that beside the Historic Constitution of Hungary, the Country of the Holy Crown, there
is not and cannot be a viable Hungarian nation. Therefore, it considers particularly the most important
national strategic action to be the re-establishment of the legal continuity of the Historic Constitution of
Hungary.
On the basis of the authorization of the Eighth World Congress, [1] the late Sándor Rácz made an
attempt to communicate this concept to the leaders of the Hungarian State, which resulted in a painful
failure, with Sándor Rácz becoming the first victim in the struggle to reinstate the legal continuity. In
recognition of his exceptional life-journey, the Tenth Hungarian World Congress raised Sándor Rácz to
the ranks of the perpetual honorary presidents, to join Baron Zsigmond Perényi, Crown Guard, the first
president of the World Federation of Hungarians, Prime Minister Count Pál Teleki, the initiator of the

[1]

Closing Statement – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 21. MELLÉKLET

establishment of the World Federation of Hungarians, and Count Albert Wass, prince of writers and
fighter for the protection of minorities.
We can state that, in the past nine years, we have not progressed one iota along this path. On the
contrary: the Basic Law, with a series of changes, is moving farther away from this goal.
On the path to reinstate the legal continuity of the Historic Constitution, we call upon the
Hungarian State to take the first step and ceremoniously declare, with the power of law, that
Boldogasszony[2] (the Virgin Mother) is the perpetual Queen of Hungary[3], thus strengthening King
Saint Stephen’s declaration before his death that he places his state under the protection of the Virgin
Mother.
We ask the Hungarian Catholic Church, based on the vision of Sister Natália, which was accepted
by Cardinal Joseph Mindszenty, to build without delay and bless the chapel of the Triumphant Queen of
the World.
Continuing along the path of the reinstatement of the legal continuity of the Historic Constitution,
we caution anyone who schemes to declare one of the Hapsburgs as king of Hungary, because, in the
more than 1100 years since the establishment of the state by the Magyars of Prince Árpád, nobody has
committed a greater genocide against the Hungarian nation, than the House of Hapsburg.
The Tenth Hungarian World Congress calls upon the World Federation of Hungarians to draw
up a conceptual and practical framework for the formation of a Constitutional National Assembly, which
will be tasked with realizing the reinstatement of the legal continuity. and with establishing the rules for
the election of the representatives of the Lower House and the Upper House, who will take part in it.
Inasmuch as it finds it warranted, it should call into being different legal forums to examine the
legality of the present constitutional status of the state and to point out the way to return to the legal
continuity.
We unanimously reinforce the definition of the Hungarian Nation, accepted by the Eighth
Hungarian World Congress: We, Hungarians, consider ourselves to be the descendants of the ancient
Scythian people, who preserve the language of the Scythian people and in lesser degree their culture and
religion. We consider it of fundamental interest for our own people and all of humanity that the morality
of our Scythian ancestors achieves a victory over that of the civilization of death for our salvation, by
following the path designated by the one and only Savior, Jesus Christ Our Lord. His New Testament
is nothing more than the legacy the Scythians left the human race, [4] the teaching that – thinking of the
Üdvtan[5] (Doctrine of Salvation) of János Bolyai – could bring the moral world order of love to victory
over the Fascism of COVID.
The Tenth Hungarian World Congress agrees with and reinforces the resolution of the Ninth
Hungarian World Congress [6] that the law, which designates Trianon day (June 4), the day of
commemoration of the genocidal attempt against the Hungarian nation and the Hungarian State, as the
day of national unity, is untenable. In the interest of the possibility that someday the unity should become
such, the Tenth Hungarian World Congress, observing the inaction of the Hungarian State, calls upon
the World Federation of Hungarians without delay to set in motion the decisive initiative for a
referendum to include in the Btk. 333. §, beside the prohibition of the denial of the crimes of national
socialism and communism and the denial of genocide, the prohibition of the denial of the genocide at
Trianon.

Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. The creative language of Boldogasszony is in the dialect, the spirit of the
people and in ethnogenesis. Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021
[3]
Dr. Balogh Sándor –Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Tenth Hungarian World Congress, Opening
Conference, Budapest, August 15, 2021
[4]
Dr. Borsos Lajos: Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest 2020
[5]
Bolyai János – Üdvtan, Several thousand page manuscript, as yet unpublished, preserved in the Teleki Téka in
Marosvásárhely
[6]
Closing Statement – Ninth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2016
[2]
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We are pleased to announce that, during our session, the first volume of the planned Trianon
book, has been published by the World Federation of Hungarians in the German language.[7] We consider
it of the utmost importance to publish it in other world languages very soon.
The Coronavirus series of the National Strategy Conference elicited the most interest. Taking
into account the effect this topic has on the life of humanity as a whole, this conference was conducted
with international participation. Encompassing the German, Latin, Slav, Hindu and Japanese cultural
circles, doctors, researchers, and social scientists from four continents delivered more than thirty lectures
in two languages (Hungarian and English) which were broadcast on the Internet.
The final goals of the lecture in the Coronavirus series, entitled: „Itt a vége, állj fel végre” (This
is the end; stand up finally): The conference emphasized that it considers it necessary to cease
immediately the mandated vaccination of health-care workers and children, and to end the state of
emergency based on false PCR tests, because of the continued harmful effect of the spike-proteins and
graphene-oxide present in the “vaccines”, as well as the effect of the proven transcription of mRNA
into DNA.
This aggressiveness, which characterizes the state policies in connection with the Coronavirus,
causes anxiety among the peoples of the world, and unfortunately substantiates the status emphasized
by the other lecturers: that which is taking place across the world under the cover-name of Coronavirus,
is none other than a maneuver for world domination [8], COVID-Fascism. We stand up against this with
the power of the Holy Crown, and protest against any manifestation of it. One of the most dramatic of
these is the British authorities’ arrest warrant against the academic, Dolores Cahill, an eminent professor
at the University of Dublin, who was a lecturer at the Tenth Hungarian World Congress [9], and, on the
day of her lecture, she informed us of the action taken against her. We immediately take Professor
Dolores Cahill under our protection; we will demand that the British authorities retract immediately this
unlawful order, and we call upon the peoples of the world to join us in protest.
It is with pride and satisfaction that the Hungarian Language and Ancient History section of the
National Strategy Conference reports that it was successful in following the results of the earlier World
Congresses and is making progress. At the Opening Conference, in his lecture, broadcast live over the
Internet from the United States of America, Dr. Péter Révész PhD. [10] proved the close relationship
between the Minoan and Hungarian culture and, at the same time, offered an interpretation in the
Hungarian language of the Cretan Linear-A script, which has not yet been deciphered by international
scholars.
In the judgment of the World Congress, a scholar, who looks for linguistic relics of the Hungarian
language only in documents written in Latin letters, is following the wrong path. Hungarian linguistic
relics, more than several thousand years old, are preserved in the Cretan Linear-A script, the Egyptian
hieroglyphs, the Sumerian cuneiform script and the Székely-Hungarian Runic Script, which has been
preserved and still lives on today. Therefore, it can be stated that the Hungarian language and writing
are inseparable and live on a continuum, and they should be considered together as an object of research.
We call upon the world of Hungarian science to consider as Hungarian linguistic relics the surviving
texts written in non-Latin letters.
We call on the Hungarian government to place the teaching of the Székely-Hungarian Runic
[11]
Script
in the curriculum as a compulsory subject.
Vajta Dénes: TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, World
Federation of Hungarians, Budapest, 2021
[8]
Varga Domokos György: A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Tenth Hungarian World Congress,
Opening Conference, Budapest 2021
[9]
Dr. Dolores Cahill (University College, Dublin) – English language lecture. Tenth Hungarian World Congress, National
Strategy Conference, Coronavirus section, Budapest 2021
[10]
Dr. Révész Péter PhD: Volt-e duna-medencei finnugor őshaza? Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference,
Budapest, August 15, 2021
[11]
Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?,
Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest,
2021. Friedrich Klara: Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?
Tenth Hungarian World Congress, National Strategy Conference, Állam és nemzet a XXI. században, Budapest, 2021
[7]
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The National Strategy Conference, entitled: “Time is true, and it will decide what is not true”,
the section about Sándor Petőfi, completed its work with pivotal conclusions.
First: In spirit, we should welcome back the several thousand freedom fighters, who were
involuntarily sent to their graves in Siberia, whose only “crime” was that they took up arms to fight for
Hungarian freedom.
Second: In a worthy place, in Heroes Square, in the symbolic grave dedicated to the Unknown
Hungarian Hero, we must bury Sándor Petőfi, whose bones are still preserved in a foreign convent,
waiting for worthy final respects on the part of our nation. This must take place before the ceremonious
Sándor Petőfi year, the two hundredth anniversary of the poet’s birth (2023).
The Tenth Hungarian World Congress continued its intellectual work by expanding the definition
of the Hungarian Nation. It raised conceptually serious themes from the Visegrád-Mogyoróhegy
document from a quarter of a century ago, entitled “108 Points” [13].
Furthermore, it supplemented the challenges threatening our age -- gender conception and the
effort to gain world domination with the Coronavirus – with appropriate answers.
Like the Hungarian language, civilization and the Hungarian nation itself, the definition of nation
is living, therefore it continues to evolve.
[12]

We close the Tenth Hungarian World Congress, but our fight is not over, our work is not done.
We are sure that we shall prevail, because
God is with us!
Budapest, August 20, 2021, Saint Stephen’s Day
The Tenth Hungarian World Congress
Closing Conference
This document is authenticated by:
Miklós István Ádám Patrubány, President of the World Federation of Hungarians

-----------------------------------------------------------------------------Closing Statement – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012
Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. The creative language of Boldogasszony is in the dialect, the spirit of the
people and in ethnogenesis. Tenth Hungarian World Congress, Opening Conference, Budapest, August 15, 2021
[3]
Dr. Balogh Sándor –Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Tenth Hungarian World Congress, Opening
Conference, Budapest, August 15, 2021
[4]
Dr. Borsos Lajos: Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich – Badacsonytomaj – Budapest 2020
[5]
Bolyai János – Üdvtan, Several thousand page manuscript, as yet unpublished, preserved in the Teleki Téka in
Marosvásárhely
[6]
Closing Statement – Ninth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2016
[7]
Vajta Dénes: TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, World
Federation of Hungarians, Budapest, 2021
[8]
Varga Domokos György: A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Tenth Hungarian World Congress,
Opening Conference, Budapest 2021
[9]
Dr. Dolores Cahill (University College, Dublin) – English language lecture. Tenth Hungarian World Congress, National
Strategy Conference, Coronavirus section, Budapest 2021
[1]
[2]

A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.
A MAGYAR NEMZET – Eighth Hungarian World Congress, Closing Conference, Budapest, August 20, 2012
[13]
Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.
Király B. Izabella: A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996
[12]
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Bizonyított tény: Amerika Szent Imréről kapta a nevét
Szent Imre napja van. Hét évvel ezelőtt, 2014-ben adtuk hírül, hogy
Dr. Balogh Sándor három évtizedes kutakodása teljes sikerrel
végződött. Az Amerikában élő politológus professzornak sikerült
eloszlatnia minden kétséget afelől, hogy Amerika közvetlen névadója
a firenzei, olasz származású Amerigo Vespucci Szent István király
fiáról, Imre hercegről kapta a nevét. Bizonyítására a koronát egy
olyan firenzei oltárkép tette fel, amelyet száz évvel Amerika
felfedezése előtt festettek, és amelyiknek egyik központi alakja fehér
liliommal a kezében Amerigo D’ Ungheria, azaz Magyarországi Imre,
avagy Szent Imre, kezében a szüzesség jelképével. A bizonyítás
hatására abban az évben New York állam fővárosa, Albany
polgármestere
Amerigo Vespucci emléknappá nyilvánította
november 5-ét. Ezért a bizonyításáért a Magyarok Világszövetsége a
Magyar Nemzetért Érdemérem Ezüst Fokozatával, az élő ember
számára odaítélhető legmagasabb kitüntetéssel jutalmazta Dr.
Balogh Sándor professzort. Az már csak hab a tortán, hogy a firenzei
templom, amelyben Szent Imre Amerika-névadó voltának perdöntő
bizonyítéka található Szent Márton nevét viseli, annak a Szent Mártonnak a nevét, aki
Franciaország védőszentje, és akiről ma már tudjuk, hogy hun azaz magyar király volt. Alább
ismételten közzétesszük hét évvel ezelőtti közleményünket.

Amerikának is van védőszentje
Dr. Balogh Sándor
Mindenki tudja, hogy Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el. De kiről nevezték el Amerigot?
Ezt már sokkal kevesebben tudják, még a magyarok és olaszok közt is. Legalábbis én soha nem
hallottam, hogy magyarok, főleg a magyar katolikusok azzal dicsekedtek, hogy Amerika, illetve
Amerigo a mi Szent Imrénkről kapta volna a nevét. Pedig így van! Ezért Amerika névnapja november
5-én, Szent Imre napján van!
Én is nagy meglepetéssel olvastam több, mint harminc évvel ezelőtt, hogy Amerika eredeti névadója
Imre volt. Amerikai napilapokban volt egy rovat, ami „Hiszed vagy nem” cím alatt érdekes tényeket
közölt. Ide küldte be Claude Klarkowsky atya, egy csikágói lengyel pap és amatőr genealógus, ezt a
meglepő információt:
Hiszed vagy nem!
MAGYAR HERCEG AMERIKA NÉVADÓJA
Martin Waldseemüller nevezte el az új földrészt 1507-ben, a firenzei Amerigo
Vespucciról, akit a magyar Szent Imréről (Imre > Emericus > Amerigo) neveztek el.
Eleinte én is azok közé tartoztam, akik inkább nem hitték, vagy legalábbis kételkedtek. Így, Klarkowsky
atya információjára támaszkodva, ezt megírtam egy rövid levélben a helyi katolikus lap, az Evangelistnak. Ők lehozták a levelet, és pár nap múlva kapok egy telefonhívást egy helyi paptól, aki olvasta a
levelemet.
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Azzal kezdte, hogy először ő is szkeptikusan fogadta a hírt, mert „ezek a kelet-európai bevándorlók azt
hiszik, hogy még a spanyolviaszt is ők fedezték fel.” Majd elővette Egyháztörténelem könyvét, amit a
szemináriumban használtak, és íme, szó szerint ezt találta:
MAGYARORSZÁG … Szent István, a magyar Hon Atyja, 1038. augustus 15-én halt meg.
Szerencsétlenségre, egyetlen fia, Szent Imre – Amerigo Vespucci és következőleg, Amerika védőszentje,
[patron saint] – egy vadászbalesetben halt meg. (A Summary of Catholic History, Volume I Ancient
&Medieval History, By Newman C Eberhardt, C. M; Herder Book Co; St. Louis 2, MO. 538 o. saját
kiemelésem)
Ezen felbátorodva, feltettem ezt a hírt az akkor még létező MAGYAR KATOLIKUS VASÁRNAP c.
hetilapra, amire egy másik hírt kaptam. Dr. Horváth Miklós, aki pap-tanár volt a katolikus John Carroll
Egyetemen, küldött egy kivágást az Our Sunday Visitor egyik 1931-es számából, ahol John Noll érsek,
a Fort Wayne-i egyházmegye püspöke írta, hogy:
“Szent Imre örökös szüzességet fogadott. A tény, hogy ez a fiatalember hűségesen megtartotta esküjét
négy éves házassága alatt is, és így első lelki virága volt egy újonnan kereszténnyé lett népnek, Szent
Imre emlékét olyan különleges fénybe emelte, amilyet nehéz lenne találni az emberiség
történetében. Népszerűsége nőtt, Európa fiatalságának a védőszentje lett Sanctus Emericus vagy
Americus név alatt. Mikor Amerigo Vespucci született, ügyvéd apja, egy firenzei nemes, állítólag
szándékosan választotta Szent Imrét harmadik fia égi patrónusának olasz változatban, ezért Amerigonak
nevezte. Így, Magyarországot tekinthetjük a nagy Amerika névadójának.”
Egy másik levélíró küldött egy újságkivágást, amelyben Dr. Howard V. Harper amerikai történész veti
fel, majd válaszolja meg a kérdést:
„Honnan kapta Amerika a nevét? Okos tudósok azt válaszolják, hogy a 16. századbeli felfedezőről,
Amerigo Vespucciról. Ez persze igaz. De az igazán érdekes rész az, hogy annak idején sok olasz szülő
nevezte fiúgyermekét a 11. századbeli magyarról, Szent Imréről. Imre latinul Emericus, aminek az olasz
formája Amerigo. Így egy nyelvi ugrással, Amerikát Szent Imréről nevezték el.” (Acron Beacon Journal,
Nov. 3, 1962, p. 9). Azt is tudjuk, hogy Amerigo Vespucci nagypapája is Amerigo volt, Amerigho et
Matteo di ser Nastagio di ser Amerigho Vespucci. Tehát nem csak a mi Amerigónk használta az Imre
nevet, hanem a nagypapája is, nem csak a keresztlevél szerint, hanem ez van a nagypapa sírkövén is!
Msgr. Pap György közölt a Magyar Kultúra 1968 decemberi számában egy fényképet az 1391-ben
készült szárnyas oltárképről, a Firenze környéki Settignano St. Martino a Mensola kápolna főoltáráról,
amit sajnos, nem találtam meg. A főoltár felett egy háromszárnyú festmény van, amelynek a középső
részén találjuk meg Szent Imrét. Ez a férfialak fehér liliommal, a szüzesség jelképével a kezében, mint
Amerigo D’Ungheria van azonosítva.

A három részből álló oltárkép alatt a felirat:
Bal szélső: SCA MARA MADALENA SCO NICCHOLO SCA CHATERINA
Középső SCO GIULIANO SCO AMERIGHO D UNGHERIA MCCCLXXXXI OTTOBRE

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 22. MELLÉKLET

Jobb szélső SCO MARTINO SCO GHIRIGORO PAPA SCO ANTONIO ABATE
Sikerült megszereznem Prokopp Mária művészettörténész jóvoltából a középső kép fényképét,
amelyen Szűz Mária van a kis Jézussal a karján, két szenttel, Szent Juliánnal és Magyarországi Szent
Imrével körülvéve, és előtte a kápolna kegyura, a képet festető Amerigo Zati térdel.

Ez a középső kép:

Így nyilvánvaló, hogy az üzletember a saját névadójának és védőszentjének a képét festette meg, tehát
az Amerigo és Imre név közti kapcsolat tagadhatatlan. A másik szent, Guiliano, Amerigo Zati
testvérének, Juliannak a védőszentje. Tüske Anna történész szerint a két szárnyképen látható szentek
Amerigo Zati gyermekeinek a védőszentjei. (http://tuskesanna.eu/international/node/25)
Ebből az is kiderül, hogy nem az oltárkép okozta az Amerigo név elterjedését, hanem attól függetlenül,
a nevet már rég használták és tudták, hogy ki volt Szent Imre, legalábbis Firenze környékén, és ez a
magyarázata az oltárképnek. Ennek köszönhető az is, hogy a mi Amerigonknak a nagypapája is Amerigo
volt, és ez van a sírkövén is.
Így az Amerigo – Szent Imre kapcsolat tagadhatatlanul dokumentálható.
Nézzük most az Amerigo – Amerika kapcsolatot, illetve annak magyarázatát.
Mindenki tudja, hogy Kolumbusz volt a felfedező. De ő nem tudta, hogy mit fedezett fel, illetve ő azt
hitte, hogy egy rövidebb utat talált Indiába, és azért is nevezték a bennszülötteket indiánoknak.
Vespucci volt, aki rájött csillagászati számítások alapján, hogy ez nem India, hanem egy “Új Világ”, és
egy óceán választja el Indiától. Erről írt tudósítása elterjedt az európai tudós körökben. Tehát ez a
tudományos felfedezés volt Vespucci érdeme, amiért 1507-ben, mikor a Cosmographiæ Introductio
című térképgyűjtemény szerkesztői, köztük Martin Waldseemüller, elhatározták, hogy "Új Világ" nem
hangzik jól, mint egy kontinens neve. Ezért az addig névtelen kontinenst Amerigo Vespucciról nevezzék
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el. Martin Waldseemüller, miután a térképhez írt kísérő szövegben megmagyarázza a név eredetét,
megjegyzi, hogy „nem látja, hogy bárkinek is joga lenne tiltakozni ez ellen!”
A név alakulása könnyen követhető: Imre > Emericus >Amerigo >Amerika. Az Amerika névben tehát
meg lehet találni a latin Emericus nyomát is. Mivel azon nyelvekben, amelyek a tárgyakat nemek szerint
osztályozzák (mint a latin vagy az olasz), a földrajzi nevek mindig nőneműek és rendszerint „a”-ra
végződnek, a hímnemű Emericus illetve Amerigoból Americus helyett az „a”-ra végződő nőnemű
Amerika lett.
Ezért egyesek az alábbi latin nyelvű iratot tartják Amerika Keresztlevelének, amelyben Waldseemüller
kifejti a névadás történetét.

Eredetileg az Amerika név csak DÉL-AMERIKÁRA vonatkozott, és csak 1538-ban alkalmazta a híres
földrajz-szakértő, Gerard Mercator az északi földrészre is.

Waldseemüller eredeti térképe 1507-ből
A térkép teljes neve „Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi
Vespucii aliorumque lustrationes”, azaz Egyetemes Világtérkép a Ptolomeusi hagyomány és Amerigo
Vespucci és mások felfedezései alapján (forrás Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Waldseem%C3%BCller_map).
Amerika neve tisztán látható az alábbi részleten (forrás u.o.):
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India, amit Kolumbusz vélt felfedezni, tisztán látható a térképen az ázsiai kontinensen, ahol valójában
van:

Annakidején ezer példányt adtak ki, és az egyetlen létező térképet 2003-ban tízmillió dollárért vette
meg Amerika. Jelenleg a Library of Congress-ben van kiállítva, mint Amerika születési oklevele.
(http://www.loc.gov/loc/lcib/01078/discovering.html)
MVSZ Sajtószolgálat
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Angol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

AMERICA HAS A PATRON SAINT, A FEAST DAY AND A BAPTISMAL
CERTIFICATE
Dr. Sándor Balogh
Saint Imre > Amerigo
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America as a continent and the United States of America as a country are unique in that they had been
named after a saint.
Everyone knows that America was named after Amerigo Vespucci, but who was Amerigo named after?
Very few people know this; at least, very few Hungarians and Italians know this. I, for one, have never
heard Hungarians, particularly Hungarian Catholics, say that they are proud of the fact that America,
after Amerigo Vespucci, was named after the Hungarian Saint Imre (Emeric). Therefore, America's
name-day is November 5th, the feast-day of Saint Imre.
I, too, was greatly surprised to read that Imre was the original name-giver of America. In one of the
newspapers in America, there was a section that published little-known interesting facts, under the title:
Believe It or Not! They had received from Father Claude Klarkowsky, a Polish priest from Chicago and
amateur genealogist, this surprising information: Ripley’sBelieve It or Not! “The Hungarian Prince
who gave America its name - The name given the New World by mapmaker Martin Waldseemüller in
1507 was derived from Amerigo Vespucci the Florentine navigator who was named Amerigo after Saint
Emeric, son of the first Christian king of Hungary.” (10/11/80)
At first, I was among those who did not believe this, or at least doubted it. So, based on the information
from Father Klarkowszky, I wrote a short letter to the local Catholic newspaper, The Evangelist. They
published the letter and, a few days later, I received a telephone call from a local priest who had read
my letter.
He began by saying that, initially, he too had received this news with skepticism, because „those Eastern
European immigrants think that they had discovered everything.” But then he looked into the Church
History book that he had used at the seminary, and behold, word for word, he found the following:
HUNGARY … “Szent István (Saint Stephen), the founder of the Hungarian state, died on August 15,
1038. To his misfortune, his only son, Saint Imre, the patron saint of Amerigo Vespucci, and
consequently of America, died in a hunting accident.” (A Summary of Catholic History, Volume I
Ancient & Medieval History, By Newman C Eberhardt, C. M; Herder Book Co; St. Louis 2, MO. p.
538; my emphasis)
Encouraged by this, I published the story in the still-existing weekly newspaper, MAGYAR
KATOLIKUS VASÁRNAP, and I received another letter. Dr Miklós Horváth, a priest and professor at
the Catholic John Carroll University, sent me a clipping from an issue of Our Sunday Visitor, from 1931,
in which Bishop John Noll of the Fort Wayne Diocese, wrote:
„Saint Imre (Emeric) took a vow of celibacy. The fact that this young man faithfully kept his vow, even
during four years of marriage, and became a spiritual example to a people recently converted to
Christianity, caused the memory of Saint Imre to be held in such high regard that it would be difficult to
find its equal in the history of man. His popularity grew and he became the patron-saint of European
youth under the name of Sanctus Emericus or Americus. When Amerigo, to be the heavenly patron of
his third son, and therefore, he called his son Amerigo. Thus Hungary can be seen to be the name-giver
of America.”
Another letter-writer sent a newspaper clipping in which Dr. Howard V. Harper poses the question:
From where did America get her name? Then he answers it: „Intelligent scholars answer that America
got her name from the 16th century discoverer, Amerigo Vespucci.This is of course very true. Imre is
Emericus in Latin and the Italian form is Amerigo. Thus, with a linguistic leap, America is named after
Saint Imre.” (Acron Beacon Journal, Nov. 3, 1962).
Msgr. György Pap published in the December, 1968 issue of the Magyar Kultúra a photograph of the
triptych of the main altar of the Settignano St, Martino a Mensola chapel, near Florence, which was
painted in 1391, On it can be seen a man, holding a white lily, the symbol of virginity, representing
Amerigo D'Ungueria. I was later successful in obtaining a photograph of the center-piece of the triptych,
the three part altar painting, thanks to Maria Prokopp, a Hungarian art historian. The painting shows the
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Virgin Mary, with the baby Jesus on her arm, surrounded by two saints, Saint Julian and Saint Emerich
of Hungary, with the patron of the chapel and the painting, Amerigo Zati, kneeling in front of her.

Triptych of main altar, S. Martino a Mensola, by Francesco di Michele
Inscription:
left wing SCA MARA MADALENA SCO NICCHOLO SCA CHATERINA,
center SCO GIULIANO SCO AMERIGHO D UNGHERIA MCCCLXXXXI OTTOBRE
ight wing SCO MARTINO SCO GHIRIGORO PAPA SCO ANTONIO ABATE

The center piece
Thus it is obvious that the businessman inserted his own name-giver and patron-saint into the painting,
so the connection between the names Amerigo and Imre (Emeric) is undeniable. The other saint,
Guiliano, is the patron-saint of Amerigo Zati's brother, Julian. On the two wings the patron saints of
Zati’s children can be seen.
From this it is clear that it was not the altar-piece that caused the name Amerigo to become widespread,
but the name had been used for a long time and it was well-known who Szent Imre was, at least around
Florence, so this explains the triptych.
Thus the connection between Amerigo and Saint Emeric can be indisputably documented. Let us now
examine the connection between Amerigo and America.
Amerigo > America
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Everyone knows that Columbus discovered America. But he did not know what he had discovered; that
is, he thought that he had found a shorter route to India and that is why he named the indigenous people
Indians.
Vespucci was the one who realized that this was not India, but a “New World”, and an ocean separated
it from India. His report about this circulated among the European scholars. Since this scientific
discovery was made by Vespucci, when the editors of the map collection called: Cosmographiae
Introductio, among them Martin Waldseemüller, decided that the name „New World” did not sound
appropriate for the name of a continent, they decided to call the continent that had been nameless until
that time, after Amerigo Vespucci. Martin Waldseemüller, after he had explained the origin of the name
in the text that accompanied it, stated that „he did not see that anyone would have any reason to object
to it!”
The derivation of the name is easily followed: Imre>Emericus>Amerigo>America. So, in the name
“America” one finds traces of both the Latin name Emericus, and its Italian version, Amerigo. Since, in
those languages, which assign gender to objects (like Latin or Italian), geographical names are always
designated as the feminine gender and regularly end in “a”, from Amerigo and Emericus, instead of the
masculine Americus we find America, ending in the feminine “a”.

Some scholars consider Waldseemüller’s map and the Latin document presented below, in which
Waldseemüller renders only documented account of the naming of America, to be the Baptismal
Certificate of America. It says “… The fourth part of the world, since Americus discovered it,
‘Amerigen’ (In Greek ‘gen’ = land) i. e. ‘Americus land,’ as well America could be called” (p. 25) On
another page of the Cosmographiae Introductio, we read, "But now these parts [Europe, Asia and Africa,
the three continents of the Ptolemaic geography] have been extensively explored and a fourth “part”
has been discovered by Americus Vespuccius as will be seen in the appendix: I do not see what right any
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one would have to object to calling this part after Americus, who discovered it and who is a man of
intelligence, [and so to name it] Amerige, that is, the Land of Americus, or America: since both Europa
and Asia got their names from women." (http://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html)

Waldseemüller's original map from 1507,
Assembled from 12 woodcuts, into s 4’ X 7.5’spread
Originally the name America referred only to SOUTH AMERICA, and only in 1538 did the famous
geographical expert, Gerard Mercator, apply it to the northern part of the continent.
Although there are earlier maps (e.g. Cantino World Map in 1502) which appear to differentiate the
newly discovered land from India, Waldseemüller's map was the first to show an ocean in between India
and America. At the same time, Waldseemüller was the first to use the name
America. (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldseem%C3%BCller_map)
The full name of the map: „Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi
Vespucii aliorumque lustrationes”, that is: Universal World Map according to the tradition of
Ptolomeus, and the discoveries of Amerigo Vespucci and others.

The name of America can be clearly seen on this section
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Detail of the map showing the name “India,” on the Asian continent
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waldseemuller_map_closeup_with_Catigara_and_Mallaqua.
jpg)
This wall map is comprised of 12 rectangular sections of 18 by 24.5 inches, and the only currently known
copy was purchased for $10 M, and is displayed in the Library of Congress.
Vespucci's book: Mundus Novis, that is New World, published in 1504, was distributed widely and in it
he stated that the newly discovered land was a new continent. This influenced Waldseemüller too. It is
interesting to speculate how Vespucci came on the idea that the New World was another continent and
why Waldseemüller found Vespucci's discovery so convincing. Peter Whitfield, a historian, suggests
that Vespucci saw that the indigenous people were neither of the Indian nor of the Chinese race (same
source), and measuring longitudes, he found that therefore there must be an ocean dividing India from
the New World.
Professor JONATHAN COHEN at SUNY Stony Brook after documenting the Waldseemüller
explanation, list several theories that are without any proof or documentation, and concludes by referring
to the current (fourth) edition of Webster's New World College Dictionary that „admits the mystery that
surrounds the origin of the name America.”
Then adds his own opinion or rather, conclusion: „No definitive conclusions can be reached. Too many
claims are, for lack of hard evidence, based on speculation. Theories about the true origin of the name
are ultimately historical fictions, whose authors are inclined to impose their own political, cultural, or
national agendas on the name and its origin. Yet behind these fictions lie compelling views of the New
World. Taken together, they form a multicultural vision of its distinctive character. To hear Americus in
the name; to hear the Amerrique Mountains and their perpetual wind; to hear the African in the Mayan
iq' amaq'el; to hear the Scandinavian Ommerike, as well as Amteric, and the Algonquin Em-erika; to
hear Saint Emeric of Hungary; to hear Amalrich, the Gothic lord of the work ethic; to hear Armorica,
the ancient Gaulish name meaning place by the sea; and to hear the English official, Amerike — to hear
such echoes in the name of our hemisphere is to hear ourselves.”
It is unfortunate that those intelligent people who were trying to explain the name America, were looking
for explanation everywhere except in Florence, Vespucci’s home town. Even Prof. Cohen, who wrote
that “The naming of America, then, becomes essential to a full understanding of our history and cultural
values — ourselves — especially when considered in terms of the range of theories about the origin of
the name,” fails to look there. If he did, he would have found the missing link between Imre and Amerigo.
Instead,
he
also
claimed
that
“no
proof
of
this
etymology
exists.”
(http://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html)
So, in our multi-ethnic, multi-cultural society, everybody wants to share the glory, but only two
connections are documented: az Imre-Amerigo through the altar painting in Florence, and the AmerigoAmerica link by Waldseemüller’s own words. These theories have been developed before the ImreAmerigo-America link has been documented by the 1391 altar painting, but let us not overlook an
important point. Others may have found “something,” and may even found a name that sounded like
America, but it was Amerigo Vespucci who discovered that it was a NEW continent! Nobody can take
it away from him!
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Yet, as with many important discoveries, there are still some doubting Thomases of this obvious and
well documented explanation also. Some tried to raise doubts, and want to deny the Italians the well
deserved honor of having America named after an Italian, or the Hungarians for giving Saint Imre to the
world, after whom Amerigo was named.
The best summary of this discussion was made by Heinrich Charles, who was quoted by Zoltán Farkas
in an article (The Challenge of the Name America, NAMES VOLUME 13 . NUMBER 1 . MARCH
1965), analyzing in great detail the various theories of the origin of the Amerigo name. According to
Charles it is interesting to read these "fantastic stories and theories" about the name America "as long as
the facts of the naming of the New World were unknown.” But once one knows the facts, these theories
look silly.
One can assume that the doubters of the origin of the Amerigo name were not aware of the altar painting
in a small, obscure Italian church, but it takes gall to doubt Waldseemüller’s declaration about naming
the New Continent after Amerigo Vespucci.
MVSZ Sajtószolgálat
8405it/211105
Spanyol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét
AMÉRICA TIENE UN SANTO PATRÓN, UN DÍA DE FIESTA Y UN CERTIFICADO DE
BAUTIZO
Dr. Sandor Balogh
América como continente y los Estados Unidos de América como país son únicos en que han recibido
el nombre de un santo.
Todos saben que América recibió su nombre de Amérigo Vespucci, pero,¿de quién recibió Amerigo su
nombre?
Muy pocas personas saben esto; por lo menos, muy pocos húngaros e italianos saben esto. Yo, nunca
he oído decir a húngaros, particularmente a húngaros católicos, que están orgullosos de que América
,lleva el nombre de Amerigo Vespucci, quien lleva el nombre del santo húngaro San Imre (Emeric). Por
lo tanto, el día del santo patrón de América es el 5 de noviembre, el día de San Imre.
Yo, también, estuve muy sorprendido al leer que Imre fue originalmente el dador de nombre a América.
En uno de los periódicos de América, había una sección que publicaba hechos interesantes poco
conocidos, bajo el título de : ¡Créalo o No! Ellos habían recibido del padre Claude Klarkowsky, un
sacerdote polaco de Chicago y genealogista aficionado, esta sorprendente información . ¡Ripleys
Créalo o No! " El Principe Húngaro que dio su nombre a América - El nombre dado al Nuevo
Mundo por el cartógrafo Martín Waldseemuller en 1507 se derivó de Amerigo Vespucci navegador
florentino, quien llevaba el nombre de San Imre, hijo del primer rey Cristiano de Hungría." (10/11/80)
Primero, yo estaba entre los que no creían esto, o por lo menos dudaba esto. Entonces, basado en la
información del padre Klarkowsky, escribí una breve carta al periódico católicos local, El Evangelista.
Ellos publicaron mi carta, y unos días después recibí una llamada de un sacerdote local que había leído
mi carta.
El comenzó diciendo que, inicialmente, él también recibió esta noticia con escepticismo, porque " esos
inmigrantes de Europa del Este piensan que ellos han descubierto todo" Pero entonces investigó en el
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libro de la Historia de la Iglesia que había usado en el seminario, y he allí, palabra por palabra, encontró
lo siguiente:
HUNGRÍA... " Szent Istvan ( San Esteban), el fundador del País de Hungría, murió el 15 de agosto de
1038. Para su desgracia, su único hijo, San Imre, el santo patrón de Amérigo Vespucci , y en
consecuencia de América , murió en un accidente de caza ." ( Un Resumen de la Historia Católica,
volumen I , Historia Antigua y Medieval, por Newman C Eberhardt, C, M; Herder Book Co; St. Louis
MO. p. 538; mi énfasis.
Alentado por esto, publiqué la historia en MAGYAR KATOLIKUS VASARNAP, periódico que
todavía existía, y recibí otra carta. El Dr. Miklos Horvath, sacerdote y profesor de la Universidad
Católica John Carroll, me mandó un artículo de Our Sunday Visitor, de 1931, en el cual el Obispo John
Noll de la diócesis de Fort Wayne, escribió :
"San Imre ( Emeric) tomó un voto de celibato. El hecho de que este joven fielmente guardo su voto, aun
durante cuatro años de matrimonio, y se convirtió en un ejemplo espiritual para un pueblo que
recientemente se había convertido al cristianismo, causó que la memoria de San Imre se tuviera en tan
alta estima que sería difícil encontrar su igual en la historia de la humanidad. Su popularidad creció y
se convirtió en el santo patrón de los jóvenes europeos bajo el nombre de Sanctus Emericus o Americus.
Cuando Amerigo Vespucci nació, su padre un noble abogado florentino, supuestamente escogió a
propósito para su tercer hijo como santo patrón a San Imre, en su traducción italiana por eso lo llamo
Amérigo. Por lo tanto, Hungría se puede ver como el país que dio su nombre a América "
Otro escritor de carta, mando un artículo de periódico en el que el Dr. Howard V. Harper plantea la
pregunta : ¿de dónde recibió América su nombre? Entonces la responde: "Estudiosos inteligentes
responden que América recibió su nombre del descubridor del siglo XVI ,Amerigo Vespucci. Esto, por
supuesto es verdad. Imre es Emericus en latín y en italiano es Amerigo. Por lo tanto, con un salto
lingüístico, América lleva el nombre de San Imre ." ( Akron Beacon Journal, el 3 de noviembre de1962)
El monseñor Gyorgy Pap publicó en diciembre de 1968 en Magyar Kultura una fotografía del tríptico
del altar mayor de la capilla de Settignamo St. Martina a Mensola, cerca de Florencia, que fue pintado
en 1391. En el se puede ver a un hombre, sosteniendo una azucena blanca, símbolo de virginidad,
representando a Amerigo D'Ungueria. Más tarde tuve éxito en obtener una fotografía de la parte central
del tríptico, la pintura de altar de tres piezas, gracias a María Prokopp, una historiadora húngara de arte.
La pintura muestra a la Virgen María, con El Niño Jesus en sus brazos. Rodeados por dos santos, San
Julián y San Emeric de Hungría, con el benefactor de la capilla y de la pintura, Amerigo Zati arrodillado
enfrente de la Virgen.
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Tríptico del altar mayor, S Martino a Mensola, por Francisco de Michell
Inscripción del tríptico :
Ala izquierda: SCA MARA MADALENA SCO NICCHOLO SCA CHATERINA
Central: SCO GIULIANO SCO AMERIGHO D UNGHERIA. MCCCLXXXXI OTTOBRE
Ala derecha: SCO MARTINO SCO GHIRIGORO PAPA SCO ANTONIO ABATE
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Pieza central
Por lo tanto, es obvio que el hombre de negocios insertó a su propio santo patrón de quien recibió su
nombre, en la pintura, así la conexión entre los nombres Amerigo e Imre (Emeric) es innegable. El
otro santo, Giuliano es el santo patrón del hermano de Amerigo Zati, Julián. En las dos alas laterales,
también se pueden ver los santos patrones de los hijos de Zati.
De esto se puede ver claramente que no fue la pieza de altar que popularizó el nombre de Amerigo, sino
que el nombre fue usado for largo tiempo y se conocía bien quien era San Imre, por lo menos en
Florencia, así lo explica el tríptico.
Por lo tanto la conexión entre Amerigo y San Emeric se puede documentar indiscutiblemente.
Examinemos ahora la conexión entre Amerigo y América.
Todos saben que Colón descubrió América. Pero, él no sabía, qué había descubierto, él pensaba que
había encontrado un camino más corto a la India Y por eso nombró a los habitantes indígenas, Indios.
Vespucci fue el que se dio cuenta de que no era la India, sino un "Nuevo Mundo", y un océano lo
separaba de la India. Su informe sobre esto circulaba entre los estudiosos europeos. El descubrimiento
científico fue atribuido a Vespucci y, por esto, cuando los editores de la colección de mapas llamada:
Cosmographiae Introductio, entre ellos Martín Waldseemuller, decidió que el nombre "Nuevo Mundo"
no sonaba apropiado para el nombre de un continente, ellos decidieron llamar al continente que no tenía
nombre hasta entonces, por Amerigo Vespucci. Martín Waldseemuller, después de haber explicado el
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origen del nombre en el texto que lo acompañaba, declaró que," ¡ no veía que nadie tuviera razón para
objetarlo ! "
La derivación del nombre se puede seguir fácilmente: Imre>Emericus>Amerigo>América. Así, en el
nombre América uno puede encontrar rastros de ambos el nombre latín Emericus, y la versión italiana
Amerigo. Ya que, en estas lenguas, que asignan género a los objetos ( como el latín y el italiano), los
nombres geográficos son siempre designados con género femenino y regularmente termina en "a", de
Amerigo y Emericus, en vez del masculino Americus encontramos América, terminando en el femenino
"a"Algunos estudiosos consideran el mapa de Waldseemuller y el documento en latín presentado abajo,
en el que Waldseemuller solamente da informe documentado del nombramiento de América, ser el
Certificado de Bautizo de América, dice"... La cuarta parte del mundo, ya que Americus la descubrió
'Amerigen' (en griego 'gen'= tierra) es decir "Américus tierra"como América puede ser llamada"(p.25).
En otra página de la Cosmographiae Introducio, leemos ," Pero ahora estas partes [Europa, Asia y
África, los tres continentes de la geografía Tolemaica ] han sido extensivamente exploradas una cuarta
"parte" ha sido descubierta por Americus Vespuccius como se verá en el apéndice : Yo no veo que
derecho tendría alguien para oponerse a que esta parte lleve el nombre de Americus, quien la descubrió
y quien es un hombre de inteligencia, [ y así llamarla] Amerige, que es, la Tierra de Americus, o
América:
ya
que
ambos
Europa
y
Asia
llevan
nombres
de
mujeres."(http://www.uhmec.sunysb.edu/surgery/america.html)

Originalmente el nombre América se refería solamente a SUDAMÉRICA, y solo en 1538 el famoso
experto geográfico Gerard Mercator aplicó el nombre a la parte norteña del continente.
Aunque, haya mapas anteriores (por ejemplo: Cantino Mapa Mundial de 1502 ) que parece diferenciar
la nueva tierra descubierta de la India, el mapa de Waldseemuller fue el primero en mostrar un océano
entre la India y América. Al mismo tiempo, Waldseemuller fue el primero en usar el nombre América.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Waldseem%C3%BCller_map)
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Mapa original de Waldseemuller de 1507
Ensamblado de 12 grabados en madera, en una propagación de 4'x7.5'
El nombre completo del mapa : " Universalis Cosmographiae secundum Ptholomaei tradicionem et
Americi Vespucii aliorumque lustrationes ", que es: Mapa
Universal del Mundo de acuerdo a la tradición de Tolomeo, y el descubrimiento de Amerigo Vespucci
y otros.

El nombre de América se puede ver claramente en esta sección
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Detalles del mapa mostrando el nombre "India", en el continente asiático.
http://en.wikipedia.org/wiki/File_Waldseemuller_map_closeup_with_Catigara_and_Mallaqua.jpg
Este mapa de pared está comprendido de 12 secciones rectangulares de 18 a 24.5 pulgadas, y la única
copia conocida fue comprada por $ 10 millones y está expuesto en la biblioteca del Congreso de
EEUU.
El libro de Vespucci: Mundus Novis, que es Nuevo Mundo, publicado en 1504, fue distribuido
extensamente y en el libro declaró que las nuevas tierras descubiertas eran un nuevo continente. Esto
también influyó a Waldseemuller. Es interesante especular como Vespucci llegó a la conclusión de que
el Nuevo Mundo era otro continente y porque Waldseemuller encontró el descubrimiento de Vespucci
tan convincente. Peter Whitfield, un historiador, sugiere que Vespucci vio que los indígenas no eran ni
de raza India ni China (la misma fuente) y midiendo longitudes, él encontró que por lo tanto debe haber
un océano dividiendo la India y del Nuevo Mundo.
El profesor JONATHAN COHEN de SUNY Stoney Brook después de documentar la explicación de
Waldseemuller, enumera varias teorías que están sin prueba y sin documentación, y concluye
refiriéndose a la corriente (cuarta) edición de Webster's New Word College Dictionary que "admite el
misterio que rodea el origen del nombre América ."
Entonces agrega su opinión, o en vez, su conclusión: " No se pueden llegar a conclusiones definitivas.
Demasiadas afirmaciones basadas en expeculaciones, por falta de evidencias sólidas. Las teorías sobre
el verdadero origen del nombre son últimamente ficciones históricas, sus autores están inclinados a
imponer sus propias agendas políticas, culturales, y nacionales sobre el nombre y su origen. Sin
embargo, detrás de estas ficciones radican opiniones convincentes del Nuevo Mundo. Tomadas
juntas,forman una visión multicultural de su carácter distintivo. Oír Americus en el nombre; oír las
Montañas Amerique y sus perpetuos vientos; oír Africano en el Maya iq'amaq'el; oír el
Escandinavo Ommerike, como también Amteric, y el Algonquin Em-Erika; oír San Emeric de Hungría;
oír Amalrich, el señor gótico de la ética del trabajo; oír Armorica, el antiguo nombre Gaulish que
significa el lugar por el mar; y oír el inglés oficial, Amerike; oír esos echos en el nombre de nuestro
hemisferio es oírnos a nosotros mismos."
Es lamentable que esas personas inteligentes que trataron de explicar el nombre de América, estaban
buscando respuestas en todas partes menos en Florencia, el lugar de nacimiento de Vespucci. Hasta el
profesor Cohen quien escribió que " el dar nombre a América, entonces, se convierte esencial para
comprender completamente nuestra historia y nuestros valores culturales ---a nosotros mismos--especialmente cuando considerado en términos de la gama de las teorías sobre el origen del nombre"
falla en buscar allá. Si lo hubiera hecho, habría encontrado el eslabón perdido entre Imre y Amerigo. En
lugar de eso, él también afirma que,"No hay prueba de que esta etimología exista"
(http://www.uhme.sunysb.edu/surgery/america.html)

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 22. MELLÉKLET

Así, en nuestra sociedad multi-étnica, multi-cultural, todos quieren compartir la gloria, pero solo dos
conexiones están documentadas: Imre - Amerigo a través de la pintura del altar de Florencia, y al enlace
de Amerigo - América por las propias palabras de Waldseemuller. Estas teorías fueron desarrolladas
antes del enlace Imre-Amerigo-América y fueron documentadas por la pintura de altar de1391, pero no
pasemos por alto un punto importante. Otros pueden haber encontrado "algo" y hasta encontrado un
nombre que suena como América, ¡ pero, fue Amerigo Vespucci que descubrió que era un NUEVO
continente ¡ Nadie se lo puede quitar!
Sin embargo, como con muchos descubrimientos importantes, hay todavía algunas personas que dudan
de la obvia y bien documentada explicación. También, algunos tratan de aumentar las dudas,y quieren
negar a los italianos el bien merecido honor de haber dado a América el nombre de un italiano, o a los
húngaros por haber dado San Imre al mundo, por quien fue nombrado Amérigo.
El mejor resumen de esta discusión fue hecho por Heinrich Charles, quien fue citado por Zoltan Farkas
en un artículo ( El Desafío del Nombre América, NOMBRES VOLUMEN 13, NÚMERO 1. MARZO
1965), analizando en gran detalle las varias teorías del origen del nombre Amerigo. De acuerdo a Charles
es interesante leer estas "fantásticas historias y teorías" sobre el nombre de América "siempre que los
hechos del nombramiento del Nuevo Mundo eran desconocidos" pero una vez que uno sabe los hechos,
esas teorías parecen tontas.
Uno puede asumir que los que dudan del origen del nombre Amerigo no sabían de la pintura del altar de
una pequeña y obscura iglesia italiana, pero deben tener agallas para dudar de la declaración de
Waldseemuller de que el Nuevo Continente lleva el nombre de Amerigo Vespucci.
MVSZ Sajtószolgálat
8416it/211105
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Európa lázad a kötelező oltás ellen - COVID-fasizmus ez a javából
Hatalmas tüntetések, tízezrek felvonulása,
lángoló barikádok, vízágyúk, könnygáz bevetése
a COVID-fasizmus ellen fellépőkkel szemben
Európa számos országában.
Ausztriában szintet lépett a COVID-fasizmus:
bejelentették, hogy 2022. február elsejétől
kötelezővé teszik a vakcinát. Válaszként
százezres tömeg tüntetett Bécsben.
Hollandiában Rotterdamban és számos más
városban lángolnak barikádok.
Brüsszelben hivatalos rendőrségi adat szerint is, azaz legkevesebb 35.000 fő tüntetett a kényszerítő
vakcinázás gondolata ellen. Bevetették a vízágyúkat és könnygázt is ellenük. A tünettők ütemesen
skandálták: Liberté, liberté, liberté! (Szabadság, szabadság, szabadság!). A tömeg az ismert, Bella,
ciao! című antifasiszta dal éneklésével mondott véleményt: fasizmus ez a javából, ami a
koronavírus örve alatt zajlik. Széles nemzeti összefogás mutatkozott meg: a tömegben a szélső
jobboldali nacionalista pártok zászlaitól az LMBTQ-zászlókig minden jelen volt.
Európa lassan lázad az oltást kötelező tételével szintet lépő COVID-fasizmus ellen.

Brüsszel
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Rotterdam

Bécs
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Dr. Révész Péter PhD előadása, amellyel bebizonyította, hogy a minoszi kultúra magyar gyökerű
- Világkongresszusi aranyérem járt érte
A Magyarok X. Világkongresszusának Nyitókonferenciáján, 2021. augusztus 15-én hangzott
el az amerikai magyar professzor előadása a
minoszi kultúra magyar vonatozásairól,
amelyet a Magyarok Világszövetsége a
Magyarok X. Világkongresszusa legjelentősebb
előadásának tekint, és ezért a szerzőt a
Magyarok
Világkongresszusának
aranyérmével tüntette ki. A minoszi kultúra az
első európai civilizáció.
Dr. Révész Péter számos tanulmányt közölt, amelyekkel bebizonyította, hogy a nemzetközi
tudomány által eddig meg nem fejtett krétai lineáris A írás magyarul olvasható.
Dr. Révész Péter előadását távkapcsolással, Zoom-on keresztül tartotta meg.
Dr. Révész Péter PhD előadása itt tekinthető meg:
https://youtu.be/3gQykRk5ZyE
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Jöhet a turul! – A "vörös fáklya" eltávolítása a Magyarok Világszövetsége székházáról – 2021.
december 3.
A "vörös fáklya" eltávolítása 2021. december 3-án
megtörtént, megnyitva ezzel az utat a turulmadár előtt,
amely
visszaszáll
a
Magyarok
Világszövetsége
székházának tetejére, és ezzel elfoglalja az őt megillető
helyet a magyar nemzet életében...
Az Osztrák-Magyar Monarchiában, a „boldog békeidőkben” a
millennium évének (1896) első napján, 1896. január elsején
adták át Budapesten, a Kossuth Lajos és a Semmelweis utca
sarkán az Országos Kaszinó (alapítás éve: 1883, IV. ker., Semmelweis u. 1–3., 1548) Czigler György
műépítész tervei alapján, Kauser Gyula építőmester kivitelezésében 1894 és 1896 között elkészült
gyönyörű, mindmáig álló épületét. Az Országos Kaszinó alakuló gyűlését 1883. január 28-án tartották meg.
Élén a két világháború között több igazgatói triász is állt. A leghosszabb ideig gróf Teleki Pál (1920– 1941)
nyugalmazott miniszterelnök, földrajztudós, MTA-tag, egyetemi tanár és felsőházi tag, Halász Lajos (1926–
1940) ügyvéd, lapszerkesztő és ifj. Wekerle Sándor (1932–1944) volt pénzügyminiszter, felsőházi tag
regnált az igazgatói poszton.
A kalandos sorsú hatalmas, háromemeletes eklektikus palota a 2. világháború (1941–1945) után a Független
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) országos székházának, majd a kommunista Kádárrendszerben (1973-tól), a rendszerváltozásig a Szovjet Kultúra és Tudomány Házának adott helyet. 1945, a
szovjet katonai megszállást követően semmiféle törvényes kifogás nem merülhetett fel az Országos Kaszinó
működésével szemben, mégis feloszlatták, mégpedig azzal az abszurd belügyminiszteri indokolással, hogy
propagandát fejt ki az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) ellen. Időközben a tetejéről mindmáig
kibogozhatatlanul titokban, valamikor „természetesen” leszállították az óriási, széttárt szárnyú turulmadarat,
a magyar eredetmondák legendás madarát.
Az Országos Kaszinó háromemeletes eklektikus palotája ma a Magyarok Világszövetségének székháza,
amely – Patrubány Miklós elnök javaslatára – 2019-ben határozta el, hogy visszaállítja a ház középhomlokrészének kupola felépítményét eredetileg díszítő turulszobrot, mint a magyarság nemzeti jelképét.
A "vörös fáklya" eltávolítása 2021. december 3-án megtörtént, megnyitva ezzel az utat a turulmadár előtt,
amely visszaszáll a Magyarok Világszövetsége székházának tetejére, és ezzel elfoglalja az őt megillető helyet
a magyar nemzet életében...
https://www.youtube.com/watch?v=STu2s9bvAHU

Kövessen minket a Facebook-on is, a Magyarok Világszövetsége Fb-oldalán.
MVSZ Sajtószolgálat
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Megrendülten, feldúltan... - Az MVSZ elnökének döbbent kérdései Kóbor János halála hírének
hallatán
Fájdalom borítja milliók lelkét Kóbor János
elvesztése miatt. Az egész ország tudja, hogy a
COVID-fasizmus áldozata lett.
Osztozva a család, rajongói és az ország
megrendülésében halkan megkérdezem: vajon
kezelték-e Kóbor Jánost a koronavírus-tünetek
megjelenése után Ivermektinnel – nyilatkozta
sajtószolgálatunknak Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke, majd így folytatta
kérdéseit: Ha nem, akkor miért nem? Nem tudják, hogy
az Ivermektin 90%-os hatékonysággal gyógyítja a
koronavírusos betegeket? Netán tiltotta e gyógyszer
használatát bárki, vagy bármely magyarországi hatóság?
Nem tudják, hogy Ivermektinnel százmilliókat óvtak meg a koronavírustól, és milliókat gyógyítottak meg,
például Indiában, például Mexikóban? Nem tudják, hogy a japán Ómura Szatosi által feltalált, 2015ben Nobel-díjjal jutalmazott gyógyszert az Európai Unióban, méghozzá Németországban is gyártják?
Hogyhogy nem kapható minden magyarországi patikában, minden kórházban?!
Nem tudják, hogy a Felvidéken, a szomszédos Szlovákiában az állam gondoskodott az Ivermektin
beszerzéséről, és az a kórházakban és gyógyszertárakban kapható? Ráadásul nem állati használatra!
És nem is féregirtásra! Hanem a COVID-19 fertőzés kezelésére, és az abból való gyógyításra! Ráadásul
a szlovák egészségügyi minisztérium szakértőinek névvel vállalt ajánlásával!
Eljön az idő, amikor ezekre a kérdésekre válaszolnia kell mindenkinek, aki az emberek életéért,
egészségéért felel. Orvosoknak, kórházi vezetőknek, orvosi kamaráknak, az egészségügyi hatóságoknak,
a kormányzatnak – zárta nyilatkozatát láthatóan megrendülten, feldúltan az MVSZ elnöke.
MINDEN TOVÁBBI HANDABANDÁZÁS, TAGADÁS ÉS HAZUDOZÁS ELKERÜLÉSÉÉRT
ALÁBB KÖZZÉTESSZÜK A SZLOVÁKIÁBAN ÁRULT IVERMEKTINES DOBOZOKBA
ELHELYEZETT
SZLOVÁK MINISZTÉRIUMI SZAKORVOSI AJÁNLÁST
EREDETI SZLOVÁK NYELVEN ÉS ANNAK HITELES MAGYAR FORDÍTÁSÁT.
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Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége Fb-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
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Patrubány Miklós beszéde 2021. december 5-én, az MVSZ székházára visszaszálló turul
felszentelésekor
December 5-én, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet
oszthatatlansága Napján Budapesten, az MVSZ székháza előtt
szabadtéri ünnepség keretében szentelte meg a Magyarok
Világszövetsége székházának kupolájára visszaszálló turult.
Patrubány Miklós elnök visszaemlékezett a 2004. december 5.
népszavazásra, átfogó, lényeges elemeket tartalmazó képet rajzolva a
Magyarok Világszövetsége 83 éves történetének legjelentősebb
nemzetpolitikai tettéről.
A turult Kozma Imre atya, Irgalmas rendi szerzetes pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója
szentelte meg. A domborított vörösrézből készült turul a csíkszeredai szobrászművész, Koszti István
Miklós alkotása.
A beszéd itt tekinthető meg:
https://youtu.be/aynHKq9U0vE
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10950/211206

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 28. MELLÉKLET

"Krisztus a magyar program!" – Kozma Imre atya megszenteli a Turult
December 5-én, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet
oszthatatlansága Napján P. Kozma Imre OH irgalmas rendi szerzetes pap,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója megszentelte a Koszti István
Miklós szobrászművész által készített Turult, amely elfoglalja helyét a
Magyarok Világszövetsége székházának kupoláján.

Kozma Imre atya beszéde itt tekinthető meg:
https://youtu.be/UyhZrhTvF5Y

Korábban írtuk:
Patrubány Miklós beszéde 2021. december 5-én, az MVSZ székházára visszaszálló turul
felszentelésekor
https://youtu.be/aynHKq9U0vE
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A szkíták hagyatéka... – Dr. Borsos Lajos halálára
Zürichben 86 éves korában elhunyt Dr. Borsos Lajos, a Magyarok
Világszövetsége Elnökségének korábbi tagja.
Dr. Borsos Lajos Zalaegerszegről került Budapestre, ahol egyetemi
hallgatóként részt vett az 1956-os forradalomban és a szabadságharcban.
Annak leverése után ő is elmenekült az országból, és Svájcban nyert
menedékjogot. Egyetemi tanulmányait ott fejezte be. A Zürichi
Egyetemen doktorált.
Szakmai elfoglaltságán túl élete jelentős részét magyar közösségi
munkának szentelte. Elnökségi tagja volt a Svájci Magyar Keresztény
Munkavállalók Szövetségének, majd Böröcz József halála után annak
elnöke.
Életének utolsó három évtizedét vallástörténeti kutatásoknak szentelte.
Következtetéseit számos dolgozatban és konferenciákon tette közzé.
Fő műve, amely 2020 decemberében német nyelven jelent meg korszakos jelentőségű.
Címe: Das Neue Testament das Vermächtnis der Skythen (Az Újtestamentum a szkíták hagyatéka)
Dr. Borsos Lajos temetésére december 22-én kerül sor Zürichben.
Nyugodjék békében!
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Hogyan alakította az emberiség ősvallását a szkíták és a sémiták élet-halál harca?
című, 2016 augusztusában, a Magyarok IX. Világkongresszusán elhangzott előadása
itt tekinthető meg: https://youtu.be/Y5e3ZYrTopc
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(Az Újtestamentum a szkíták hagyatéka)
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Székely személyi kártya?! - Gábor Ferenc írása
Közeledik az újabb romániai népszámlálás. Tétje székely és
magyar szempontból igen nagy. A fő kérdés: Sikerül-e egy
porladó kisebbségből ismét néppé válnia a székelységnek, annak
a székelységnek, amely egykor nemzet volt? A székely személyi
kártya ötletével valamely hatalom ez ügyben már állást foglalt.
Gábor Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos
Tanácsának elnöke a Fekete Körös völgyében, a belényesi
medencében fekvő, magát székelynek valló, vértanú faluban
Köröstárkányban él. Írása felér egy székely önrendelkezési
program-kezdeménnyel.
Megosztásával
a
székelység
önrendelkező néppé válását kívánjuk támogatni, mely nép
elválaszthatatlanul része a magyar nemzetnek, ahogyan azt a
Magyar Nemzet meghatározása is kimondja.
Székely személyi kártya?!
Olvasom, kedves sorstársaim, hogy székely személyi kártyát vezetne be a Székely Nemzeti Tanács. Nem
tudom mások, hogy vannak vele, de mint már annyi mindent megélt ember, nekem nagyon gyanús a
kezdeményezés. Annak okán legfőképpen, hogy mint tudjuk jövőre népszámlálást tartanak Romániában. Bár
ne lenne igazam, de valahogy úgy néz ki egyfelől, hogy alap nélkül építenek tetőt a tervezők. A jövő évi
népszámlálás, a székely ember székely mivoltának kinyilatkozása előtt…Másfelől vajon nem az a hátsó
gondolat, hogy elég, ha kap a székely egy igazolást székelységéről, ennek okán már nem is kell székelynek
vallja magát népszámláláskor?! Üljön nyugodtan a hátsóján, akarom mondani Székelyföldön, amíg teljesen
kihúzzák alóla, vagy önmaga adja fel és áll odébb. Ne tegyen semmit, ott a kártya, majd gondjuk lesz
másoknak székelységére.
A kérdés az, hogy ki fogja elismerni a székely személyi kártya érvényességét és egyáltalán lesz-e valami
politikai vagy erkölcsi hozadéka? Előbbre viszi-e a Székelyföld autonómiáját, önrendelkezését? Igen,
értelmes lenne mindazon székelyeknek kiadni, akik a népszavazáson székelynek vallották magukat! Nehogy
már a személyi kártya váltsa ki a székelységét valakinek, mondván, hogy nyugodtan vallhatja magát
magyarnak, mert már megvan a székely személyi kártyája…
Annak okán is kételkedem, hogy annyiszor bevittek már bennünket ilyen, olyan, semmit sem érő, sehova
sem vezető fiskális pótcselekvésbe, semmire se jó, súlytalan önigazoló, tétlenségre, hanyagságra,
megalkuvásra, kárhoztató akcióba, hogy 30 éve, csak várunk, kivárunk. Egész Erdélyre, de leginkább
Székelyföldre jellemző, hogy a valamikori önrendelkező közösségek rábízták sorsukat olyan rommagyarokra, akik csak önmaguk érdekeit és a román hatalom elvárásait tartják szem előtt. Mit változtat ezen
a személyi kártya, kérdezném? Igen, ha jövőre minden magát székelynek érző, székelynek vallaná magát, az
fordíthatna az idő kerekén. Ki a tétlenség, beletörődés és tunyaság álomvilágából és végre minden székely a
saját kezébe venné a saját és a Székelyföld sorsát. Ki más, ha nem ők? Azok akik eddig is? Látjuk,
tapasztaljuk az eredményeket.
Gábor Ferenc Tárkány
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Benkő Emő: Igaza van Gábor Ferencnek!
Benkő Emő, a Magyarok Világszövetsége Elnökségének tagja, a
Székely Nemzeti Tanács egyik alapítója, aki székely autonómia
népszavazás kezdeményezője és legfőbb alakítója volt, hozzászólt a
Székely személyi kártya?! c. írás kapcsán kirobbant vitához.
Íme Benkő Emő írása:
A személyi kártyák uniós világában, a személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya, Taj-kártya, bankkártya, vakcina igazolványos zöld kártya
mellett, mi székelyek, a Székely Nemzeti Tanács jóvoltából székely
személyi kártyát is kapunk, minek előtte vagy utána tavasszal
megszámláltatunk.
És ne hogy kevésnek találtassunk, mint ahogy ez megtörtént a 2011-es népszámláláskor, mikor is
Romániában csupán 1665-ön vallották magukat székelynek az erdélyi és magyarországi tudatmódosító
kampány eredményeként, a jövőben, 2021-ben másként lesz. Minden székely kártyatulajdonos csak
felmutassa az igazolványát minden félrebeszélés nélkül. Figyelembe véve a 2006-2007-es autonómiareferendum adatait, mely szerint Székelyföld 170 településén 262 556-en akartak autonómiát, biztosan
lesz két-háromszázezer székely, aki bekerül majd a hivatalos statisztikába is, és a népeknek járó
önrendelkezési jog birtokában megvalósíthatja Székelyföld területi autonómiáját.
Ha hinni lehet ebben! Mert minket már annyiszor átvertek a történelem során nemcsak a románok, de
még a magyar testvérek is. Le is írta Gábor Ferenc: „de mint már annyi mindent megélt ember, nekem
gyanús a kezdeményezés… Úgy néz ki egyfelől, hogy alap nélkül építenek tetőt a tervezők. A jövő évi
népszámlálás, a székely ember székely mivoltának kinyilatkozása előtt… vajon nem az a hátsó gondolat,
hogy elég, ha kap a székely egy igazolást a székelységéről, ennek okán már nem is kell székelynek vallja
magát népszavazáskor?” Mert az volna a rendjén a székely kártyával, hogy a népszavazás után ez csak
annak járjon, ki ország-világ előtt hivatalosan is székelynek vallotta magát!
De, ahogy olvasom G. G. „facebook kommentjét”, van, akin még a székely kártya se segítene, sem
előtte, sem utána. Szerinte „a Romániai Magyar Összkisebbség” politikai vonalon „régiónként székelymagyar, csángó-magyar, Érmelléki magyar, bánsági magyar” stb. Használati utasításként megjegyzi,
hogy „mindig azt a változatot kell használni – mely annak a kisebbségnek a legelőnyösebb és az
erősödését szolgálja”. Vallja ezt a Magyar Tudományos Akadémia i 2017 decemberében készített
Állásfoglalásának szellemében, mi szerint „a romániai magyar kisebbség (nemzetrész) regionális
néprajzi csoport, a mai székely önazonosságtudat jóval inkább egy olyan sajátos területi-közösségi
identitás, amely a magyar nemzet részeként, de azon belül jól elkülöníthetően regionálisan határozza
meg önmagát.”
Székely Testvéreim!
A székely nép ma is létező valóság a népeket megillető történelmi, földrajzi és kulturális jellemzőkkel:
székely identitása birtokában ősfoglaló, őshonos népe Székelyföldnek, és nem betelepített magyar
kisebbség. Születésétől birtokolt szabadságjogai alapján Székelyföld a köztulajdona a mai napig: „ius
siculus haereditum”. Egy és oszthatatlan, vérrel vett propriuma, melyről nem mondott le és nem mondhat
le soha. Ősidők óta saját írása van, a székely rovásírás, amely az emberiség első jelrendszerének egyenes
örököse. Máig megőrizte szellemi és tárgyi örökségként szimbólumait, mint a Nap és a Hold, a székely
címert, saját zászlaja és himnusza van. Magyar anyanyelve, származása révén testvérnépe a magyarnak.
Igaza van Gábor Ferencnek, mikor kijelenti: „Ha jövőre minden magát székelynek érző székelynek
vallaná magát, az fordíthatna az idő kerekén… és végre minden székely a maga kezébe venné a saját
sorsát és a Székelyföld sorsát. Ki más, ha nem ők?”
Benkő Emő
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Gábor Ferenc írása itt olvasható:
https://www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/4667890776611398

Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége FB-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
10960/211214
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Mikor hangzik el az MTA elnökének (tagjainak, doktorainak) őszödi beszéde ? – Fuksz Sándor
írása
A szembenézés felemelő érzés lehet, ha azt két ember szerető vagy
egymást tisztelő ragyogása veszi körül. De lehet nehéz is, ha
önmagunk nem éppen „felemelő” vagy inkább felejtendő múltját
vagyunk kénytelenek látni.
A közelmúltban sok kritika érte és fájdalmas sebeket volt
kénytelen elviselni a Magyar Tudományos Akadémia. A remélt
talpraállásig és gyógyuláshoz még el kell számolni egy nagy
„izgatóval”, valamint Vele - Babitscsal szólva –„…farkasszemet
nézni?”. Az Ő, Petőfi Sándor 172 éve eltagadott igaza okán!
Már most is késő, ezért ne növeljük a bajt!
Azok közül – sajnos – számosan nem élnek, akik tevőlegesen is alakították a „Hazudtunk…” folyamát,
de a ma még köztünk élő Glatz Ferencnek tudomása volt róla, hiszen Józsa Antal figyelmeztette őt a
mulasztásokra és elhallgatására is annak a levélnek, melyet ő Kolozsváron talált, és Petőfi írt a Segesvár
melletti csata után Bem apónak.
Végvári József, a BM elhárító tisztje immár 20 éve mondta el a televízió nyilvánossága előtt, hogy
miként tiltották le a „kényes” témák, többek között a cári hadsereg által elhurcolt szabadságharcosok
sorsának kutatását az Akadémián. „…Lényegében akkor azt mondtuk: »kifogást teszünk«...” –
magyarázta a módszert, és ezzel még „csak” a vizsgálódás lett megakadályozva. De parancsok is
születtek, amelyek már a tudományosság köntösébe öltöztették a nem kívánt vélemények és szándékok
elfojtását. Erről így írt egyik Magyar Nemzet-beli rosszízű, Petőfi szibériai halálát kigúnyoló cikkében
Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója: „…először csak röhögőgörcsöt
kaptam, majd szomorú dührohamot, mert eszembe jutott szegény barátom Kiss József, a felejthetetlen
Petőfi-kutató, aki – miközben az egyre elhatalmasodó rákkal küzdött – utolsó még munkára fordítható
hónapjait életéből arra volt kénytelen fecsérelni, hogy akadémiai parancsra ezt a szibériai marháskodást
cáfolja…" (Megjelent: Magyar Nemzet Magazin, 2014. 8. 9. 37.old.)
Hogy miként torzította el ez a „parancsuralmi” rendszer a kutatási szabadság értelmezését is, arról
mindenkit meggyőzhetnek az azóta elhunyt Kiss Józsefnek, az MTA tudományos kutatójának a
barguzini feltárás előtt publikált sorai: „…Ez ellen (értsd: a sírfeltárás – F.S. megj.) határozottan fel kell
lépnünk, de legalább is szigorúan el kell határolnunk magunkat (a tudomány és a népművelés, oktatás
irányítóit, munkásait értem) a hívőktől, akikben talán a nagyapák vagy dédapák annak idején indokolt
és érthető, de már időszerűtlen és értelmetlen reménysége él tovább, sokuk magatartását és hírverését
azonban gyaníthatóan korántsem a fennen hangoztatott magasztos célok magyarázzák.
Kívánatos és sürgős feladat, hogy mindezt a baráti szovjet állam illetékes szerveivel is megértessük…”
Ezek után már nem csodálkozhatunk azon, hogy a négy antropológus által – mérések és elemzések
végeztével – Petőfi Sándornak minősített csontmaradványok körüli ízléstelen hecckampánynak éppen a
Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke állt az élére. Amikor a földi maradványokat még csak
egy újságban megjelent fényképen megmutatták Szentágothai Jánosnak, ő így kiáltott fel: „Hiszen ez
egy nő!”
Ezzel a kijelentéssel a soha antropológiai vizsgálatot nem végző tudós a „tudományos diskurzus”
jövőbeni alakulását el is döntötte, de jönnie kellett egy további megtévesztésnek, ami egy újabb MTA
elnöktől eredt.
Kosáry Domokos már történészként vállalt szerepet a Petőfi-kérdés eldöntésében, amit – a téma
komolyságát semmibe véve – egyik publikációjában ZÖLDSÉG-nek nevezett. "Mint a korszak kutatója
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és ismerője, mondhatom: kizárt dolog, hogy Petőfi Sándort elvitték az oroszok Magyarországról…” –
nyilatkozta Kosáry Domokos, az MTA volt elnöke.
(Hajdú-Bihari Napló,1991.2.28.)
Ebben az esetben a logika szabályainak a felrugásával vezette félre az elismert tudós a
közvéleményt, hiszen megalapozottan tagadni valaminek a megtörténtét csak azzal lehet, ha egy azt
kizáró eseményt tudunk felmutatni. Például, hogy a költő az adott időszakban már halott volt, vagy
máshol tartózkodott. De a Fehéregyházára ereszkedő július végi „köddel” a szibériai élet nem cáfolható.
Egy háborús helyzet nem azt sugallja, hogy a megoldást máshol kell keresni?...
Kérdezhetnénk: lehetséges, hogy nem akadt egyetlen „felkent” tudós sem, akinek eszébe jutott volna,
hogy valami nincs rendben Petőfi halála körül és a titok nyomába kellene eredni?
De igen! Az antropológia európai hírű művelőjének, Török Aurélnak még az 1880-as években az volt a
gondolata, hogy Petőfi ismert jegyei lehetővé tennék a koponya és a csontok alapján való bizonyítását a
Segesvár melletti halálnak, de a csatatér felkutatásának a szándéka elbukott a kegyelet-féltők
ellenkezésén. Így van ez ma is: a történelmi hitelesség háttérbe szorul a mítoszban hívők
érzékenységével szemben.
A Kecskeméten élő antropológus, az MTA nagydoktora, Henkey Gyula, aki több száz sírfeltárást
vezetett és összehasonlítást végzett, nagy figyelemmel követte a barguzini kutatásokat és a Petőfinek
tulajdonított leletek „távúton végzett” megfigyelése alapján kijelentette, hogy ő 99 %-os esélyt ad a
feltételezések valódiságának. Véleményét publikálta is, viszont a már javában dúló ellenkampány ezt
teljesen elnyomta.
A nem kevésbé tekintélyes MTA doktor, Szuromi Lajos, debreceni verstantanár a Szibériában előkerült
és Petőfinek tulajdonított verseket elemezte és megerősítette a feltételezéseket. Tudományos közéletünk
bénultságát is jellemzi, hogy az elmúlt 30 év sem érlelt meg akár egy vitairatot sem ezzel a tanulmánnyal.
Egyet ismerek, amit egy fiatal bölcsész készített Erdélyben – nem cáfolva Szuromi Lajos értekezését.
Az MTA berkein belül a múltban eluralkodott „parancsjog”, illetve az azt továbbörökítő „zöldségszemlélet” lezár minden utat az új, de kényelmetlen eredmények elfogadása elől. Szinte módszerré
avatták egyes tudósok azt a mentalitást, amit Kosáry Domokostól örököltek: nemlétezőnek tekintik, ami
az ő köreiken kívül fogant és létezik – alantas jelzőkkel illetve azt. Beszédes példa erre az a jellemzés,
amely a Magyar Történelmi Egyesület elnökétől származik, az MTA volt elnökéről szólva: „Kosáry
indulatos ember volt, s igen hevesen vett részt a tudományos vitákban, lett légyen szó akár az 1860-1861.
esztendő esélyeiről, Mohácsról, a XIX. század eleji magyar elit nézeteiről, a Görgey-kérdésről, vagy
akár (ahogy ő nevezte) az »intellektuális alvilág« által a Széchenyi meggyilkolásáról terjesztett
rémmesékről és a barguzini Petőfi-svindliről.” (Hermann Róbert: Hadtörténelmi Közlemények, 2007)
Az indulat és a hév, amelyről Hermann Róbert dicsérőleg szólt nekrologjában odáig ragadta Kosáry
Domokost, hogy a barguzini leletek azonosításában részt vállalt külföldi tudósokat is megpróbálta – nem
éppen tudományos érvekkel – eltéríteni az addig vállalt véleményüktől. Erről így vall egyik
nyilatkozatában: „…A Petőfi-bizottságunk (az MTA által felállított bizottságról van szó – F.S.
megjegyzése) jegyzőkönyvet készített, amelyet angol nyelvre lefordítva elküldtünk Svájcba és
Amerikába. Többek között azoknak a csontszakértőknek is, akikre hivatkoztak Morvaiék, akiknek
Petőfiről fogalmuk sincs. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy az ő nemzetközi reputációjukat veszélyezteti, ha beleavatkoznak egy olyan ügybe, amelyhez nem értenek. Azóta csend van.”
(„Az emberi ostobaság határtalan”, Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Petőfiügyről, Hajdú-Bihari Napló, 1992.4.23)
A Petőfi-kérdést övező – kikényszerített – csend és a születése bicentenáriumának szentelt ünnepi
„zsongás” is jól érzékelteti azt a tudati meghasonlást, amelyben a „tudomány templomába” belépők
érezhetik magukat: csak térden és némán áldozhatnak Petőfi emlékének, ha nem akarnak „érvénysóvár
pszichopatáknak” látszani, ahogy a hivatalos véleményt megkérdőjelezőket nevezte a másik, előbb
említett MTA elnök, Szentágothai János.
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Egy intézmény magával örökíti vagy teherként cipeli tagjainak, de főleg vezető munkatársainak
érdemeit, ahogy jól-rosszul működő munkamódszerét is. A kétségtelenül sok hasznos és gyümölcsöt
hozó munka dicsérete mellett kívánatos lenne, ha a kevésbé felemelő szereplés béklyóitól is
megszabadulna a Magyar Tudományos Akadémia. Még ha egy újabb „őszödi beszéd” árán is.
Mikor és kinek lesz hozzá bátorsága?
Fuksz Sándor,
a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottságának elnöke

Képeinken:
Szentágothai János, Kosáry Domokos, Glatz Ferenc - az MTA korábbi hivatkozott elnökei
Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége FB-oldalon is.
Megosztotta az MVSZ Sajtószolgálat
10958/211212
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Megjelent a Trianon-könyv német nyelvű harmadik kiadása
Megjelent Vajta Dénes főszerkesztésében a német nyelvű
Trianon-könyv harmadik kiadása. A könyv, amelyhez
Raffay Ernő és Patrubány Miklós írt ajánlást,
társszerzőként a szakma kiváló szakértőit vonultatja fel:
Botos László (USA), Drábik János, Kocsis István, Bottyán
Zoltán, Horváth Jenő és Léh Tibor (Párizs) személyében.
Külön említést igényel, hogy immár német nyelven is
olvasható Lord Rothermere híres írása, Hungary’s Place
in the Sun (Magyarország hely a Nap alatt), amely 1927ben, megjelenésekor óriási hatást gyakorolt az európai
nemzetekre, és megnyitotta az utat a trianoni béke
fölülvizsgálatához.
Zétényi Zsolt írása bemutatja történeti alkotmányunkat,
amely a Magyar Királyságot Európa első számú
jogállamává avatta. A Függelék hét fontos dokumentumot
tartalmaz,
amelyek
a
magyarságnak
Trianon
fölülvizsgálatáért
napjainkban
folytatott
harcát
szemléltetik.
A könyv címe: Trianon – Mordversuch an einer Nation (Trianon – Nemzetgyilkossági kísérlet)
A 340 oldalas, gazdagon illusztrált könyv kemény kötésben is kapható.
Ára: 4000 Ft illetve 5000 Ft (kemény kötés). Az MVSZ tagjai és aláírásgyűjtői számára: 3000 Ft
illetve 4000 Ft.

A Magyarok Világszövetsége 2021. évi közhasznúsági jelentése – Szöveges beszámoló – 33. MELLÉKLET

Világhálón történő megrendelés esetén, kérjük utalja át a kívánt könyv postaköltséggel növelt árát, az
alábbiak szerint:
Magyarországra: 4500 Ft illetve 5500 Ft (kemény kötésű könyv esetében)
Európába: 15 euró illetve 25 euró (kemény kötésű könyv esetében)
Tengeren túl: 25 usd illetve 30 usd (kemény kötésű könyv esetében)
Tagok és aláírásgyűjtők kedvezményesen vásárolhatnak:
Magyarországra: 3500 Ft illetve 4500 Ft (kemény kötésű könyv esetében)
Európába: 12 euró illetve 20 euró (kemény kötésű könyv esetében)
Tengeren túl: 20 usd illetve 25 usd (kemény kötésű könyv esetében)
Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285
Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB
Megrendeléseket az mvsz@mvsz.hu címen fogadnak.
Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor
másnap postázzák a megrendelt könyveket.
Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége FB-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
10962/211218
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Felröppent a Turul az MVSZ székházára - Avatása december 21-én, trianoni időben
Felröppent a december 5-én megszentelt Turul a Magyarok
Világszövetsége kupolájának tetejére!
Óriási feladatnak bizonyult a több mint száz kilós, domborított
vörösrézből készített, acélszerkezetre szerelt alkotás kézben való
felvitele a székház kupolájának tetejére lépcsőkön, létrákon,
pallókon.
A verőfényes napsütésben, de rendkívül erős szélben elvégzett, több órás műveletben hatan vettek
részt, közöttük az MVSZ két vezető tisztségviselője.
Ugyanúgy, mint amikor a "vörös" fáklyát távolították el, a Turul felállításának pillanatában is
megszólaltak a harangok. Ezt valamennyien isteni jelként értékelték.
A csíkszeredai Koszti István Miklós alkotása végre helyére került, amit a művelet részvevői egy
pohár soproni kékfrankossal ünnepeltek meg.
Az avatásra december 21-én, 16:30 órakor kerül sor magyar hagyomány szerinti szer-tartással.
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége FB-oldalon is.
MVSZ Sajtószolgálat
10963/211218
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Csodás adventi hír mindenkinek: Japánban megroppant a COVID-fasizmus
Hetekkel ezelőtt felröppent a hihetetlennek tűnő hír, mi
szerint Japánban a kormány bevezette az Ivermektint, és
ezzel megroppantotta a COVID-fasizmust. Balla József
segítségével utána jártunk a hírnek, és kiderült, hogy a
japán kormány nem vezette ugyan be az Ivermektint az új
koronavírus kezelésére, de a hír mégis igaz: „Az önkényt
mégis ki lehet játszani, de erős, intelligens nép kell hozzá!”
„Mi a nemzeti ügy most, ha nem a COVID-hidra fejeinek
vagdosása!?”
Balla József
(Brisbane,
Ausztrália)
Alább közzéteszünk egy videót, amelyen dr. John Campbell angol professzor ismerteti a japántörténetet. Ez a videó november 23-i, tehát viszonylag friss. Mint látható, hallható, az előadó több érvet
is felhoz magyarázatul, hogy miért is zuhant szinte nullára, mert valóban megtörtént (!), Japánban a
Covid-fertőzések száma, illetve „vakcinák” okozta elhalálozás. Ez különben érdekes, mert mégiscsak az
egyik leginkább „vakcina”-elfogadó ország. – Tán az ellen is véd az Ivermektin...?!) – kérdi
tudósításában Balla József.
A professzor bemutatja a COVID-fertőzések számának alakulását Japánban 2021. júniusa és decembere
között. A japán kormány 2021. augusztus 13-án engedélyezte az Ivermektin használatát az új
koronavírus okozta fertőzések ellen, és két hét múltán elkezdődött az új megbetegedések számának
zuhanása, mígnem november végére mondhatni nullára csökkent.
Dr. Campbell idézi dr. Haruo Ozakit is, a Tokiói Orvosi Szövetség elnökét, aki egyértelműen elmondta,
hogy a „vakcina” – dacára a magas oltottságnak –, nem segít és, hogy honnan (India etc.) lehet beszerezni
az Ivermektint. Csak a japán posta tudná megmondani, mennyivel ugrott fel az Indiából érkező
forgalom!
A japán kormány nem vezette be az Ivermektin kezelést az egészségügyben ugyan, de az orvosok
felírhatták. Náluk nem volt tilos, nem kapcsolta le egy ávós-vámos különítmény. Történt mindez az
Ivermektin felfedezőjének, a Nobel-díjjal kitüntetett prof. Ómura Szatosi hazájában.
És Magyarország? Vajon követi-e Magyarország a magyarokkal vérségi rokonságban álló japánok, a
125 milliós Japán példáját?
ÉS HA MÉGSEM, AKKOR MIÉRT NEM?
„Ó, boldog Magyarország, bár csak ne hagyná magát megtéveszteni” – mondjuk Dante Alighierivel,
Advent negyedik vasárnapján.
Dr. Campbell videója itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=E1GF0H9V_1g
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Az új koronavírus-fertőzések számának alakulása Japánban, 2021. június és december között.

Prof. Ómura Szatosi japán tudós, a Nobel-díjjal kitüntetett Ivermektin atyja,
kezében az Ivermektin elődjének, az Avermektinnek molekuláját ábrázoló tér-szerkezettel
A kép forrása: japan.go.jp – a japán kormány honlapja
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Búcsú dr. Stollár Andrásné, Zsókától
Zsóka a Trianon ellen folytatott nemzeti konzultáció egyik legelhivatottabb
és legeredményesebb aláírásgyűjtője volt. Több ezer aláírást gyűjtött
Budapest közterein és rendezvényein.
A Nemzetszolgálat legmagasabb, VII. fokozatával kitüntetett aláírásgyűjtő
volt.
Zsóka túl volt a harmadik oltáson...
Halála váratlanul következett be.
Temetésén megrendülten vett részt Magyarok Világszövetségének több vezető tisztségviselője,
közöttük az MVSZ elnöke, és számos aláírásgyűjtő, akik a Himnusz éneklésével vettek végső
búcsút harcostársuktól.
Nyugodjék békében!
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Íme a TURUL!
2021.12.21. – A téli napfordulót követő percekben, a Fény
születésével egy időben Budapesten, az Astoriával szemben
számos hagyományőrző részvételével, magyar szer keretében
felavattuk a TURULT-t.
A Magyarok Világszövetsége bízik benne, hogy ezután évről évre
magyar emberek sokasága a szkíta hagyományból táplálkozva, e
helyen ívet rajzol a Fény születésétől Jézus Urunk születéséig.
December 5-én, a Turul megszentelésekor Patrubány Miklós, a
kezdeményező így értékelt:
„A Turul a Magyarság szent madara, amely kereszténységünk előtt, Jézus Urunk földi megjelenése előtti
évezredekben a mi magyar nemzetünket mint szent lélek vezette, és összekötötte az eget a földdel, az
embert az Istennel.
Azzal, hogy most a Turult a helyére röptetjük, azzal nem csak a Magyarok Világszövetsége életében
foglalja el a Turul az őt megillető helyet, hanem Budapest életében is – hiszen Budapest egyik
meghatározó belvárosi részén vagyunk –, és nem csak Magyarország, hanem az egész Magyar Nemzet
életében foglalja el azt.
Azzal a meggyőződéssel végezzük feladatunkat, hogy a turulmadár felemelkedése, annak a madárnak a
felemelkedése lesz, amelyet Pio atya megjövendölt, amely kivezetheti az egész emberiséget a pusztulás
világából, a halál-civilizáció világából, a COVID-fasizmus világából vissza, a szkíta erkölcsök világába.
Azaz abba a világba, amelyet gonosz erők az elmúlt háromezer évben a háttérbe szorítottak, ’s
amelyiknek a legnagyobb lélekszámú hírmondói a mai világban, a hétmilliárd ember között mi,
magyarok maradtunk.
Adja Isten, hogy ez a vállalkozásunk beteljesüljön!"
A december 21-i avató ünnepségre levelet küldött Born Gergely, amelyből idézünk:
„Hosszú évek óta, néhai Géczy Gábor kezdeményezésére a téli napforduló - a régenvolt Kerecsenyünnep - idején "fénylánc" néven a Kárpáthaza számos szent helyén őrtüzek gyulladnak. A Boldog Özséb
látomását is megidéző alkalom kifejezője annak a fényességes óhajtásnak is, hogy Hazánk megújulása
végre kibontakozzon és a Szent Korona éltető rendje közénk visszatérjen. Az idei esztendőben ezt az
alkalmat még emelkedettebbé teszi a Magyarok Világszövetsége épületének tetejére, s így Budapest
városa fölé "röppent" Turul avatása, amely a szentséges Nap és Atilla Nagykirály és a visszatérő Csaba
királyfi madaraként a Nemzet sötétségtől való megszabadulásának és a Feltámadás eljövetelének
ígéretét és közelgő valósulását hirdeti.....Ennek reményében gyúl szertűz ebben az időpontban a
dombegyházi Atilla-hagyomány és milleniumi jelenés(!) helyszínén is...
Csaba királyfi várunk Téged......!!!"
Fél hatkor felgyúltak a Magyarok Világszövetsége székházának tetején elhelyezett fényszórók, és azóta
fényárban úszik a TURUL, amelynek megérkezését Regélő Fehér Táltos Dobcsapat ünnepi műsorral
köszöntötte.
A TURUL avató ünnepségérét az MVSZ YouTube-csatornája élőben közvetítette. Arra még
visszatérünk.
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Fotók: Stekler Bendegúz
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