Igen tisztelt Elnök Úr, Bírálóbizottság,
tisztelt és szeretett jelőltünk, Magyaródy Szabolcs!
Van egy kis nép, vitéz, nagymúltú, évszázadokig állt a vártán, védte Európát, tatártól,
töröktől és másoktól. Ez a magyar. Van egy kis nép Európában, rokontalan, aki vakon hisz a
testvériségben, a dunai népek egymásrautaltságában. míg román testvérei már a 19. században
állami szintre emelték a Nagy-Románia propagandát, a szláv testvérek a Nagy testvérben,
Oroszországban találtak támaszt, addig ő hiján van mindenféle önvédelmi reflexnek. Ez a nép,
a magyar.
Röviden: az évszázadok bebizonyították: a nemzeti stratégia ismeretlen számára. Ami
katasztrófa, mondhatni nemzeti katasztrófa. Vezető politikusai, értelmisége, egyike-másika
ezt felismerte, éljenek bár e szükre szabott hazában, vagy külföldön, és megpróbált tenni
ellene. Közéjük tartozott a nagy erdélyi emigráns, Wass Albert.1957-es jegyzete
megdöbbentő, melyben azt a küzdelmet írta le, amelyet a szomszédos országok politikusai,
történészei magyarellenes propagandája ellensúlyozására fejtett ki, évtizedekig, s főleg az a
közöny amellyel kinti magyarjaink viseltettek missziója iránt. És közöttük tartjuk számon, az
anyaországi emigránst, MAGYARÓDY SZABOLCSot, aki egész életét a hiteles külföldi
magyar propagandának szentelte.
Külpolitikai "pályafutása" a Magyar Királyi Külügyi Társaság ifjusági tagozatában
kezdődőtt. A háború alatt rendszeresen látogatta szemináriumaikat. Itt hallott Közép-Európa
szomorú jővőjéről, amely elfogadhatatlan volt számára. 1948-ban vándorbotot vett a kezébe,
Kanadában öregbítette a magyarok munka és rendszeretetét.
Nyugdijasan a Külfőldi Magyar Cserkészszővetség volt őregcserkész vezetőtisztje, és
a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkakőzősség vezetője, amely az angol nyelvű, magyar
történelmi
tárgyú kőnyvakciók szervezésével és bonyolitásával foglalkozik.
MUNKAKÖZÖSSÉGÜK CÉLJA: A magyarság külföldi hirnevének javítása, szomszédjaink
propagandájának ellensúlyozása, külföldi kormányok felvilágosítása. A Magyar
Külügyinisztérium és a magyar lobby csoportok munkáját is hatásosan kivánják elökésziteni
és angolnyelvü szakirodalommal támogatni. Távolabbi céljuk a Duna-medence népeinek
megbékélésének feltételeit feltárni, és lehetövé tenni.
Tevékenységük: Angolnyelvü magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása,
iratása, forditása, nyomtatása, és azok ingyenes terjesztése. Eddig több mint százezer kötetet
és CD-t ajándékoztak (föként) amerikai egyetemi, államvezetési, kutatóintézeti és media
könyvtáraknak, valamint történészeknek és diplomáciai képviseleteknek, EU és NATO
döntéshozónak, diplomatának, háttérirónak. Újabban terjesztették ki müködési területünket
Magyarországra, Európára és Távol-Keletre. Az eddig forgalmazott és kiadott könyvek
nagykereskedelmi értéke több, mint egy millió US dollár.
A honlapukon mintegy 200, teljes egészében olvasható és letölthetö angolnyelvű
könyv és esszé jelent meg. Eddig kb. 350 000 alkalommal nézték meg. Érdemes megemlíteni,
hogy az EDU (föként tanárok) 4773, a GOV (amerikai kormányzat) 439 és a MIL (amerikai
fegyveres erök) 554 alkalommal kereste fel a honlapjukat. Ez mutatja, hogy elérjik azokat a
helyeket, ahol az általuk szolgáltatott tájékoztatást fel is használják.
Munkaközösségük tagjai önkéntesek, fizetést semmi féle jogcimen nem kaphatnak.
Akciókat a kanadai és amerikai magyar (föként kisnyugdijasok) támogatásából tarjuk fenn.
Mivel az utóbbi másfél évszázadban egyetlen magyar kormánynak sem jutott eszébe a
nemzetiségeink számára a saját nyelvükön megirt történelmüket a kezükbe adni, amelyek a
világ elé tárják a négy nép valódi, tárgyilagos - a magyarságéval összefonódott történelmét és
rámutat a Kárpátmedence gazdasági egysége visszaállitásának az elkerülhetetlenségére. Erre a
feladatra is a Magyaródy Szabolcs veztette Munkaközösség vállalkozott. A négy
zsebkönyvecske szerbül, románul, ruszinul és szlovákul jelent meg 18 000 példányban.

Angolul, egy kötetben is megjelentették. A honlapukon is olvashatók a többi, angolnyelvü
könyvünkkel együtt.
Csak néhányat a szerzők közül: Balassa Zoltán, Balogh Sándor, Bandholtz, Harry Hill,
Biró Sándor, Carp Matatias, Ceres Tibor, Eckhardt, Tibor, Feherváry, István,. Janics Kálman,
Jeszenszky Géza: Kertész István, Kincses Előd, Macartney. C. A., Makkai János, Mócsy, I. I.:
Rothermere, Romsics Ignác, Samu Mihály, Tánczos Vilmos, Vékony Gábor. És
természetesen szerzőként Magyaródy SWzabolcs is jelen van, kis kátéja minden magyar
ember könyvtárában ott kell, legyen, bárhol éljen is.
Igaz lenne, amit a 19. század vonatkozásában megfogalmaztak a magyarságról: mely
hősiesen megy a halálba ha kell, de élni nem tud a nemzetéért? Kivételt képez Magyaródy
Szabolcs és csapata. Akik bebizonyították a nemzetért, élni, tenni kell. S ha a napjainkban, a
szomszédos országokban megjelenő tankönyveket, történeti szakirodalmat, vagy útikönyveket
nézzük, igen sok még a temmovalójuk, a tennivalónk,
Isten áldása segítse eme magasztos tevékenységükben.
Végezetül köszönetet mondok az Erdélyi Szövetség nevében mindannak a
szervezetnek, magánszemélynek és intézménynek, aki támogatott minket, hogy Magyaródy
Szabolcs ma itt állhasson, és átvehesse a Magyar Örökség kitüntető címet bizonyító oklevelet.

