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A Call To Arms 

Recent political attacks on Hungary 

Must not be allowed to stand 
 

PETICIÓ   
az Európai Parlament  képviselőihez 

a Magyarország elleni méltatlan támadásért. 
 

Tisztelt Barátaim, honfitársaim! 

Az Amerikaiak a  Magyarokért Alapítvány nevében  

felhívást teszünk közzé 

Magyarországért, 

a magyarokért. 

Tisztelettel megszólítom mindazon amerikai-magyar származású és szívű 
honfitársaimat, valamint azokat az amerikaiakat, akik kötődésük által maradandót 
szeretnének tenni a magyar hazáért, a magyar nép becsületéért, a 
felemelkedéséért. 

Magyarország népszavazáson döntött 2004-ben arról, hogy az Európai Unió tagja 
legyen. Döntött az önálló nemzeti szuverenitásunk kérdésében is.  

A történelem ismétli önmagát. Elég volt, hogy évszázadokon keresztül mások 
döntsenek sorsunkról, hogy mások határozzák meg az identitásunkat. A jelenünk 
és a jövőnk a tét! Az önrendelkezés jogát nem vehetik el tőlünk! Legyen végre 
hazánkban az igazságtalanság helyett, igazságos béke!  

A nemzeti összetartozás erejével kérek minden szabadságszerető honfitársamat, 
álljunk ki a függetlenségünkért, az elveinkért, a családjainkért. A nemzeti 
összefogás átütő erejével a közös érdekek egy irányba állításával legyünk képesek 
bebizonyítani ország-világ számára,   

 

Haza csak egy van, a haza nem eladó, a haza nem átruházható! 
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Mi a legfontosabb teendők?   

A magyar haza védelme, az anyaország iránti elkötelezettség és 
hogy végre békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel, otthon 
és a határon túl egyaránt. 

"Egyedül a legnagyobb erő sem tehet meg mindent.  
Mondhatnám nem sokat!  
De az egyesített erőknek,  
a lehetetlennek látszó is, gyakran lehetséges! 
Mit ér egy csepp víz? Nem sokat!  
De a milliomonként egyesült cseppek, 
megdöbbentő erőt fejtenek ki."  
                                                      Kölcsey Ferenc 

Üzenet haza 

"Üzenem az otthoni hegyeknek:  
a csillagok járása változó.  

És törvényei vannak a szeleknek,  
esőnek, hónak, fellegeknek  

és nincsen ború, örökkévaló.  
A víz szalad, a kő marad,  

a kő marad.  

És üzenem mindenkinek,  
testvérnek, rokonnak, idegennek,  

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,  
annak, akit a fájás űz és annak,  

kinek kezéhez vércseppek tapadnak:  
vigyázzatok és imádkozzatok!  
Valahol fönt a magos ég alatt  

mozdulnak már lassan a csillagok  
s a víz szalad és csak a kő marad,  

a kő marad." 

                                                 Wass Albert 

Balogh Gyula E.  
Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány  
elnök 
 

 

  


