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Magyarország ma is fennáll! A Remény a magyarok Istenében 2000 év múlva is fenn
fog állni. Rendünk fogantatása nemzetünk halálra ítéltetésének idejéhez kötődik. Az elmúlt 90
esztendő nem törte meg vitézeink gerincét. Megfiatalodtunk és elszántabbak lettünk, mint
valaha. Ezt a fiatal, elszánt lendületet hívjuk most segítségül és állítjuk harcvonalba a haza
megmentésére, mint 1920 után.
Egy pillanatig ne higgyük, hogy bárki is támogatna minket! Az elmúlt 2000 év erről
tanúskodik, és arról, hogy kizárólag magunkra és egymás karjára számíthatunk! Azt is
tudnunk kell, hogy tönkretevőink álnok tekintettel fogják szemlélni emberfeletti
küzdelmünket. Hogy kik ezek? Márait kell idézni:
A liberális- „… kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan
veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem
meztelen életét és a zsákmányt. ”
Az antalli opportunizmus most nyújtja be a számlát! („tetszettek volna forradalmat csinálni!”)
Nincs más kiút, meg kell szabadulnunk a nemzet kirablóitól, a ránk erőltetett fojtogató
hitelektől és vissza kell venni az ellopott - kilopott magyar vagyont. Magyar bankok kellenek
Itthon. Most már van értelme újra spórolni! Eddig nem volt! – a magyar a hazájában pihenjen.
Vitézek! Meg kell mutatni a világnak, hogy ez a 90 esztendő megedzett minket, megtanított
helyt állni. Egy emberként és egy akarattal minden energiánkkal segítenünk kell a nemzet
erkölcsi-és anyagi újjáéledését! Segítsük és bátorítsuk a nemzeti kormány és parlament
erőfeszítéseit. Legyünk büszkék arra, hogy újra magyar államférfiak kezében van a haza
sorsa.
A mi erőnket hozzátéve kérjük Égi Királynőnk és a Szent Korona segítségét!
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