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Itt a Leleplezőben is leközöltük
a múlt számban a Fidesz elégedet-
leneit, lázadóit, egyenesen fogal-
mazva: belső ellenségeit. Néhány
a korábbi kenyérpusztítók közül
új jobboldali pártot alapítana.
Nagy észkombájn egyik sem volt,
de zsíros, jó posztokon tengődtek.
még talán azt is elhitték magukról,
hogy ők a legjobbak. Minden
anyagi és hatalmi elismerést meg-
érdemelnek. Ha pedig bukni kell,
akkor a centrifugális erő kellő ma-
gasságban repíti ki őket, de vala-
kik mindig maradhatnak. 

Az akadémiai elnök joggal hi-
hette, hogy ő a tudós körök leg-
jobbja és mident kiérdemelt,  az-
tán a rotáció után semmi se lett,
mégcsak egy miniszterelnöki
megbízott sem. Feháborító, nem?
Hogy merték őt elküldeni, csak
úgy, mint Lázárt, aki legalább do-
hánybiztos lehetett volna. Róla azt
rebesgetik, hogy visszatér. Jöjjön
csak, hiányzik a humora, de leg-
alább nem nyújtogatja előre az
üres markát, mint egy Fidesz-kol-
dus. Mert az mostanság már elég
sok akad.

Hol vagytok elpárolgott 1,8
milliós állítólagos Fidesz- tagság?
A legsikeresebb kétharmados vá-
lasztási győzelemnél még 3.6 mil-
lióan voltatok. Legutóbb is győz-
tetek,  legalábbis az elsőnek szá-
mított vezetőtők még ezt  mondta.
Igaz, nem olyan önfeledt győzel-
mi mámorban, mint máskor, de,
ha nem is tűnt fel nyögve nyelős-
nek, még szoszo elment. 

Pár éve felmerült egy vitában:
minek tülekedni a narancsos párt-
beli pozicióékért, rangokért, ugy-
nevezett zsíros (miért nem vajas)
posztokért? Ahogy az a
Maszopnál divatban volt, s ahogy
a Villányi úti sikerpartikon tüle-
kedni kellett Horn Gyula ölelésé-
ért, úgy ezt az alattvalói szokást
Viktor is átvette ritkítva, ölelések
nélkül. De jöttek, kértek, s a moz-
galmi munkáért járt is valami. S
nemcsak egy képzeletbeli elisme-
rő jelvény: a tulajdonosa - csókos-
ka. Akarva-akaratlanul kialakult
valamiféle feudalista csökevény,

aszerint ki kapott többet,
nagyobbat, irigylésre mél-
tóbbat. Itt mindenki
egyenlő - ezzel etettük a
csóringereket, akik el is
hittték. Pedig láthatatlan
,,rangok” terjedtek el egy-
más között, titokban, ki
nem mondhatóan.
Narancsos grófok, bárók,
hercegek, stb.-k születtek
megkülönböztető címek
helyett milliós jövede-
mekkel, korrupciós és
sápszedési lehetőségek-
kel. 

Nem értettem. Úgy
gondoltam, ha egy sike-
res, jövőt építő közösség
tagja lehetek, akkor ez ön-
magában büszkeséggel
tölthet el, nem kérek és
követelek semmit, érdek
nélkül, önmagáért teszem, hiszen,
ha a közös céljaink megvalósul-
nak, akkor nekem is jobb lesz, én
is részesülök abból a többletből.
Üres tenyeret és markot pedig
nem nyújtogatunk előre.
Mondtam ezt Orbán Viktornak is,
később példálózott is vele, amikor
jöttek a nyújtogató üres mancso-
sok. És sajnos adni kellett nekik,
mert sorolták, s  ki is mondták a
bűvős szót: ÉRDEM!

Én nem kaptam, keveset se,
eleget se, úgy látszik nem érde-
meltem meg. De én nem számí-
tok, hiszen tag sem vagyok e párt-
ban. Legfeljebb csak egy szimpa-
tizáns. 

Úgy gondolom, ha valaki tény-

leg fideszes, akkor hű a pártjához,
akkor is kiáll mellette, ha rosszab-
bul mennek a dolgok.
Döbbenetes, hogy most, amikor
jól alakul a jelen és pozitívak a jö-
vő kilátásai, épp akkor veszítik el
sokan a hitüket és csendes láza-
dókká, gyáva belső ellenzékké
válnak. Olyan csóró Fideszes, aki
nem dolgozott és nem is akart dol-
gozni, elvárta, hogy sokkal jobban
éljen. Élt is, kapott is innen onnan
a potyából, de már nem ment ki
tüntetni Orbán mellett, sőt ellen-
sége is lett. Hiába mondta ki az
EU statisztikája, hogy
Magyarországon 1,2 millió ember
a szegény, ő úton-útfélen azt han-
goztatja, hogy ez nem igaz, mert
legalább 3.5-4 millió. Vagyis a ré-

gi  Gyurcsány (Fletó büszkének
lenni, mellet döngetni) korszakbe-
li számokat emlegeti. S micsoda
hazug állítás, hogy egymillió gye-
rek éhezik. Szaporítja azok tábo-
rát, akik Fideszesek ugyan, vagy
csak papíron, de forradalmat rob-
bantanának ki pártjuk ellen. 

Például egy illető. Kis cetliken,
majd kockás füzetben mit gyűjtö-
get? Azt, hogy ki mennyit lopott,
ki a legnagyobb harácsoló, s ki a
gyáva sereghajtó. Barátomnak
mondja magát, de ellenségem is.
Ahogy a szél fúj. Szerencsére rá
hoztam a frászt, mert azt mond-
tam neki, hogy figyelik, és kemé-
nyen lesújtanak rá, főleg azért,
mert a hetenként egyszer azt sut-
togja: imádott Viktorával úgy fog-

Tôke Péter:  Elég! Pont amikor minden jó, harcolni kellene, s nem tudtok odacsapni!

Meg kell újulnia, frissítenie kellene
önmagát a Fidesznek, mert elbukik
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nak  majd végezni, mint
Ceausescuval. Erre többen is lete-
remtették, megszabadultunk tőle,
mert Ázsiába emigrált. 

Már elnézést tisztelt Fidesz-ta-
gok, de nem tölt el benneteket
büszkeség, hogy Orbán Viktor vi-
lágszerte milyen híres és elismert
ember lett, Tekintélye van, Föld
golyóbisunk bármelyik pontján
fogadják, s egyre több ország
együttműködne velünk. Aztán ott
vannak Szíjjártó, Varga és Pintér
miniszter urak. Találnak valakit is
lakó környezetükben, régiójuk-

ban, aki ennyit dolgozik és ilyen
eredményesen?  Vannak persze
csapnivalóak is, akikre már rájár a
rúd. Kimondhatná végre Viktor:
Fel is út. le is út.

És akkor megengedjük, hogy
egyesek a gúny tárgyává tegyék a
derék Mrs. Múzeum ladyt,
Szűzmáriát barkácsoljanak belőle,
s a tőzsde helyett a politika mezs-
gyéjén rekedt Ungárocska Ricsike
a megüresedett Jézus helyére
pottyanhasson. Még szerencse,
hogy elhízott, kopaszodó feltéte-
lezett sörpocakos hétköznapi em-
berként, szakáll, bajusz és lobon-
cos fekete hajszobrászati mű nél-
kül. Akár népmesei hős is lehetne,
hiszen a majdnem nép egyszerű
fia akár még keresztre feszített
Istenfia is lehet. A Mohamed ro-
konság ellen tiltakozzunk, hiszen
a prófétának még csak a nyomába
se léphet. 

Nem kellett lámpással keres-
gélni a következő, kormányt és
persze Fideszt támadó nőstény
delikvenset sem. Nem tett semmi
mást, minthogy véleményét meg-
osztotta az internetes nagyérde-
művel a kormányról és Orbán
Viktorról. A Fidesz tagság köréből
senki sem akadt, aki meghúzogat-
ta volna a fülét, elmagyarázhatta
volna neki, hogy csak bizonyítha-
tó dolgokat, történéseket lehet
mondani. Hiába! Az ellenzék kö-
rében egy, csak egy lány (vagy
asszony) van a vidéken...  elte-
kintve a magukat mutogató, fide-

szesekkel nem dugunk-ot hírdető
politikus asszonyságokkal. 

Szinte övön aluli ütés?
Nyúlkálás? Volt az Andor Jánossy
kommentelő, aki elnevezte szar-
kupacnak. Szégyen, fideszesek,
hogy a feltehetően diáklányt ilyen
jelzővel illették. Még szomorúbb,
hogy sok igazság volt abban, amit
mondott, ám őt is le kell teremte-
nem.  Akár azt is követelhetné,
hogy hintón járhasson iskolába, s
útközben a Rajkó zenekar bazse-
váljon neki, a suli pedig kukacos
alma és egy hetes avas vajaske-

nyér helyett, hajnali sütésű, bio-
gazdánál köpült, vajaskenyérre tö-
mött, kaviáros szendvicset adjon
az állítólag szegény kisebbségnek.

Az sem méltó  hozzátok harcos
fideszesek, hogy eltüntettétek a
hangját, hogy némán makogjon a
képernyőn, mint a Pityuka-
Pityukát esti tanfolyamon gyakor-
ló, magát papagájnak képzelő ve-
réb.

Nem is tudom hogy szólítsam:
Kedves Mrs. vagy Miss
Szarkupac, (Kmk -
Közmunkások, Munkanélküliek,
Kenyérkeresők) hadd világosít-
sam fel, hogy Magyarországon

demokrácia van. Tehát nem jött
érted éjjel lefüggönyzött autó,
nem ment végig rajtad senki sem,
és beszéded elmondhattad még az
ATV-ben is. Ezennel közlöm ve-
led, hogy legalábbis én VALAKI-

VÉ avatlak, mert bátor is voltál.
Orbán Viktor pedig, aki hülyére
dolgozza magát, és helyetted is
harcol Brüsszelben, biztos nem
haragszik rád és nyalizós kézcsó-
kot sem vár el tőled, mint Fletó.
Mellesleg, ha a migráns-beözön-
lés híve vagy, akkor akár ott is éj-
szakázhatnál a híres Apró villá-
ban. Fletó biztos örülne annak, ha
olyan időpontot adnál a leereszke-
désedhez, amikor Dobrev-ke
Brüsszelben van. Apropó, azt csak
remélni merem, hogy nem kaptál
gázsit a fellépésedért, aztán egyik
Soros által pénzelt hazát tönkrete-
vő szervezet sem látott el taná-
csokkal, és Soros amerikai egye-
temi ösztöndíjat sem ajánlott fel. 

Soros kavargat, de adott egy
milliárdot

Ha már szóba került a nagy fi-
lantróp, akkor szórakoztassuk egy
kicsit a Fidesz tagságot is vele.

Maximálisan egyetértek Orbán
Viktor miniszterelnökkel abban,
hogy Soros György nemzetközi
maffiahálózathoz hasonló szerve-
zetet működtet. 

Ezen kicsit el is időznék:
Welcome Gyurka-Hurka George!
Igencsak sokra vitted öreg cimbo-
ra. Működtethetnél akár párhuza-
mos EU-parlamentet is, annyi
képviselőt támogattál, vásároltál.
Rajtad kívül még senki sem érte el
a mindenhol ott vagyok, mindent
befolyásolhatok Guiness rekordot.
Közös barátunk, Demján Sándor
sajnos meghalt, így most már
semmilyen védelmet sem élvezel
részünkről, én mégis betartom egy
sok-sok évvel ezelőtti ígéretemet:
nem teregetem ki náci múltad,
nem készítek számvetést arról,
hogy a háborús időszak végén
mennyi zsidó vagyonát gyűjtötted
be Hitler üdvére, hány fajtársad
aranyfogait veretted ki, hogy gya-

rapítsd a II. világháborús jugend-
kori, később hatalmassá gyarapo-
dó profitod. Elfogadtam,  hogy
mindez csak rágalom, miattad
senkit sem mészárolt le sem az 
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SS, sem a nyílasok, hiszen árat-
lan voltál,  mint a ma született bá-
rány. Hogy ez az igazság, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy nem lettél háborús bűnös, s
mégcsak a Nürbergi per reszlijé-
ben sem szerepeltél. Nyugodtan
elárulhatod, hogy neked nem ter-
vezett egyenruhát Hugó Boss és
Himler bácsi sem simogatta meg
ifjonci buksid. Épp ezért engedel-
meddel, és egyetértéseddel min-
den népszerűsítő írásunkban és
megnyilvánulásunkban eztán is
tiltakozunk a veled kapcsolatos
náci vádaskodás ellen, s állítjuk,
hogy te a szégyenletes korszaknak
nem a haszonélvezője, hanem ál-
dozata voltál. Bizonyítani nem
tudjuk ugyan, de a fakenews-os
mai világban nem is kell. Ha fel-
kerülsz a Facebookra, vagy a té-
vében is láthatják az eseményt azt
zokszó nélkül mindenki el is fo-
gadja. 

Gratulálunk! Orbán Viktor jó-
voltából Keresztapa lettél. Nem
semmi! Most már csak kamatoz-
tatni kellene ezt az új és egyben
fantasztikus lehetőséget. Ha felha-
talmaznál, mi szívesen meghírdet-
nénk, hogy itt lehet keresztapáért

folyamodni. Mindössze száz, azaz
100 USD kedvezményes díjat kell
befizetni a számládra. Ezért cseré-
ben minden jelentkező kap egy hi-
vatalos certificate-t, ami több
nyelven is igazolja, hogy a tulaj-
donosa a te keresztfiad.
Természetesen a nem magyarok,
vagyis az európaiak, vagy az
USA-beliek dupla pénzt fizetné-
nek. A befolyt összeget a Nyitott
Társadalom és az NGO-k kapnák.

Apropó. A helyedben arra kér-
ném Kövér Lászót, a magyar par-
lament elnökét, hogy adjon neked
egy állandó belépőt, hogy bárme-
lyik ülésen megjelenhess, ha ked-
ved tartja. Szerintem lehetne egy
új címet, rangot is megszavaztatni
neked. Te lehetnél az
Országgyűlés, sőt egész

Magyarország keresztapja.
Ráadásul jóságos, mert te leg-
alább nem lövetted halomra ellen-
feleid, s tudomásom szerint egyet-
len bankrablót, drogbárót és pia-
királyt, még Fideszest se küldtél a
Duna fenekére lábra kötözött be-
ton nehezékkel. Nem tudom sike-
rült-e megnevettetni téged, ezért
engedj meg még egy poént.
Esetenként majd Al-George-nek
is hívunk, méghozzá hármas je-
lentéssel. 1. Al-Gore iránti tiszte-
letből, 2. Al-Bagdadi kalifa az isz-
lám állam vezetőjére, 3. Al-
Capone tanítómesteredre gondol-
va. Negyedik sajnos nincs, mert
még nincs hagyománya: Al-
Hurka. 

Akarj velem együtt te is belső
békét! Jutalmul minden cikit félre
tennék, törölnék, ha verselnél
Orbánnak: itt a kezem nem lóláb,
légy jó fiú, fogd meg hát!

Szeretnék igazságos lenni,
ezért kitérek arra is, hogy a
Fideszben akadnak hűséges, és
csodálatos tagok is. Vannak tehát,
akik a dorgálásom komolyan
vesszik, egyszerű módon kifejezik
Viktor iránti hálájukat és össze is
tartanak. Egyik ilyen példát nem

fentről, nem a pénzes Csányi,
vagy a bölcsességben matuzsá-
lemmá korosodó Rogán környeze-
téből szervezték, hanem a párt kö-
zembereinek köréből. Valamiféle
telefonos közvéleménykutatás,
döntést elősegítő vélemény össze-
sítés, politikai elemzés, stb. fogal-
mazhatok úgy is, hogy a párt és a
kormány vezetője melletti  kiállás,
legfőbb  ellenfelével szembeni
erődemonstráció. A telefonszám
ismerős, valós volt, és sok isme-
rőssel együtt vállaltam hogy sms-
ben szavazok. Orbán Viktornak,
vagy Soros Györgynek van-e iga-
za (gondolom a maffiaszerű mű-
ködés ügyben.) Egyszerre többen
és nemcsak fideszesek a is is mi-
nisztrelnök mellett álltunk ki. A
készülék, vagy talán a központ is

gyanút fogott, mert piros betűs
szöveggel azonnal választ kap-
tunk arról, hogy nem lehetett kéz-
besíteni. Hm. Vagy azért, mert
özönszerű hívás érkezett, vagy
azért mert Soros pénzelte és nem
akart maga ellen frenetikus eluta-
sítást, de azt se zárjuk ki, hogy a
technikai személyzet Orbán-elle-
nessége volt az oka.

A másik példa egy elkötelezett,
igaz és hű fideszesé, az ő esetét
sem hallgathatom el. Előző szá-
munk digitális kiadásában megje-
lentettem egy Fidesz tagság elleni
bírálatot:

Az az érzésem, hogy az orszá-
gunk nem érdemli meg Orbán
Viktort. Fel sem tudják fogni, mit
tett a közös hazánkért. Szálljatok
magatokba balos, rendszerellenes,
ebbe az országba nem illő interna-
cionalista-kommunista magyarok.
Csak megvetéssel tudok rátok
gondolni, a Fideszen belüli szaka-
dást akaró és új pártlapító jobbol-
daliakra. Elszállt felettetek az idő,
de sok belső megélhetési politikus
felett is. Változnak az idők, s ez
megköveteli a párton belüli és a
már kilépettek körében a tisztoga-
tást. Fényévnyire kerültetek test-
véreitektől. Én úgy képzelem,
hogy ha beteg az első számú fő-
nök, jelen esetben  Orbán Viktor,
akkor este oda kellene menni a
kórházhoz százan, ezren, tízezren
fáklyával, bátorítani őt, érezze,
hogy kitartunk mellette, a város
pedig lássa, hol az erő, hol  a ha-
talom.

Sok információm nincs, és mi-
niszterelnökünk sem volt sokáig
kórházban, de egy ember, aki ol-
vasta a cikkem elment a barátjával
a helyszínre, s ők ketten legalább
fáklyát gyújtottak. Így álltak ki
miniszterelnökünk mellett.

Nem lett belőle tömegdemonst-
ráció, senki sem bántotta őket,
csak egy kisrendőr mondta nekik
barátságosan: nincs bejelentett
fáklyásmenet, kérem haladjanak
tovább!

Narancsos jobboldaliak. Úgy

gondoljátok, hogy ti igaz hívei
vagytok az épülő polgári
Magyarországnak és választott
vezetőtöknek, Orbán Viktornak?
Gondolkozzatok el ezen, és mű-
ködjetek közre a politikai meg-
tisztulásban. Senki sem kivánja
tőletek, hogy vágjátok végre po-
fán Gyurka-hurkát, vagy húzogas-
sátok meg Fletó fülét. De azt igen,
hogy tegyetek rendet a saját portá-
tokon. Nem blablázni kell azt,
hogy ti ilyen, vagy olyan fasza
gyerekek vagytok, hanem mutas-
satok jó példát.

Nem tudom kik és honnan
szedték, hogy itt semmi sincs
rendben, milliók éheznek és elé-
gedetlenek. Nem igaz! Silány fa-
kenews, magyarul hazugság. 

– Semmiféle változásra sincs
szüksége az országnak. Nézzetek
csak a tévére, éppen egyre több
németet mutatnak, akik áttelepül-
tek ide, mert itt nyugodtabb és
biztonságosabb az élet. Zalában
egyre több falusi házat vesznek
meg és újítanak fel. 

Ilyen nagy elismertségünk,
széleskörű együttműködésünk és
a legnagyobb hatalmakkal kiala-
kított megkülönböztetett barátsá-
gunk még sohasem volt. És kinek
köszönhető ez? Néhány embernek
a pártból és a kormányból. Ezek
jó szót érdemelnek, mint Orbán,
ugyanúgy Pintér, Varga Mihály és
Szíjjártó Péter is. Nekik köszön-
hető, hogy jó úton haladunk egy
újabb magyar aranykor felé. Mind
amilyen 1867-ben egyetlen egy-
szer a kiegyezéskor volt. Én nem
a polgárháborútól tartok és nem a
liberális szocialisták harci össze-
fogásától, hanem attól, egy innen,
a jobboldalról fog elindulni egy
frenetikus, dühös felháborodás, és
eltakarítja a Soros-mocskot.

Fideszesek, legyetek már végre
igazi Fidesz-esek!

(Gyurka bátyánkat pedig, ne bánt-
sátok. Majd meglátjátok, tud ő adni is,
ha eljön az ideje, persze nem tudjuk,
mikor, de ő is magyar! – A szerk.)
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A szellemesség, a humor di-
csérendő, főleg, ha egy évértéke-
lőben hallhatjuk. Mint szerkesz-
tő, igyekeztem a beszédmondó-
meggyilkolására szervezkedő
úrhölgyet is megmutathattuk
kényszerzubbony nélkül. A vas-
tapsos beszéd után persze jöhe-
tett a ,,te mennyit loptál, Géza”,
és a ragadós kezűek, a korrupci-
ósok is helyet kaptak.

Szerintem a beszédre kíván-
csiakat nem érdekelte a fake-
news, meg a többi sallang sem.
Együtt akartak örülni azokkal a
százezrekkel, akik az országról,
polgárairól akartak többet meg-
tudni.

Sajnos még ez nem mehet za-
vartalanul, mert irigyelték, bí-
rálták a beszédet, bírálták
Viktort, persze csak sunyi mó-
don a háta mögött megbújva.
Végtére is joguk van nem egy-
szerre örülni, tapsolni, elfogadni
a szép eredményeket. A demok-
ráciánk ezt a fajta széthúzást is
lehetővé teszi, nem kényszer a
disznótor.

Tüntetés lesz Orbán évérté-
kelője alatt - jelezte a BRFK.

Kitérhetnénk arra is, kik ki-
áltanak már látatlanul előre kí-
gyót, békát. A kritika nem tilos,
a szétesett ellenzék biztos tud
okosakat is mondani, ezért fi-
gyeljetek rájuk is

Mi foglalkozzunk inkább
azokkal, akik tudnak velünk
együtt örülni.

Jó napot kívánok, tisztelt
Hölgyeim és Uraim!

Kész szerencse, hogy nem száz
évvel ezelőtt kellett évértékelő
előadást tartanom. Azért mondom
ezt, mert idén lesz száz éve a tria-
noni békediktátumnak. Száz évvel
ezelőtt az ország miniszterelnökét
Huszár Károlynak hívták. Ha tar-
tott volna évértékelőt, akkor azt
kellett volna mondania, hogy nem
volt jó évünk. Sőt, kutya rossz
évünk volt. Azt kellett volna mon-
dania, hogy a világháborúban ha-
talmas emberveszteségeket szen-
vedtünk, s ez nem kímélt meg
egyetlen családot sem.
Szövetségeseinkkel együtt a vesz-
tesek oldalán fejeztük be a harco-
kat. Az Osztrák–Magyar
Monarchia, mely életünk állami

keretét adta, megsemmisült. Azt
kellett volna mondania, hogy
megszűnt a társadalmi béke, és
polgárháborús állapotok emésztik
a magyarok életerejét. A kegye-
lemdöfést a kommunista puccs
adta meg. Volt itt mindenféle kí-
sérlet: alkotmányos királyság,
népköztársaság és kommunista ta-
nácsköztársaság is. Száz évvel ez-
előtt a miniszterelnök csak azt je-
lenthette volna hallgatóságának,
egyik sem vált be. Sőt, oda jutot-
tunk, olyan mélyre süllyedtünk,
hogy ellenségeink Budapest utcá-
in kedvükre táncoltatták a lovai-
kat. S ha a szerencsétlen minisz-
terelnök a jövőbe is látott volna,
azt kellett volna mondania, hogy
alig négy hónap múlva kihirdetik
a világháborút lezáró diktátumot.
Ez a diktátum nemcsak az I. világ-
háborút zárta le. Lezárta a magya-
rok történetének addig tartó sza-
kaszát is. A diktátummal lehasítot-
ták rólunk az ország területének
kétharmadát és az ország népessé-
gének 63 százalékát, így minden
harmadik magyar a határon túlra
került. Az ítélet nyilvánvalóan ha-
lálos ítélet volt. Nem jegyzett fel a
történelem olyan nemzetet, amely
túlélt volna ekkora vérvesztesé-
get. Akik döntöttek, ismerték a
történelmet, és ennek tudatában
döntöttek. Jól mondta a magyar
tárgyalóküldöttséget vezető
Apponyi, hogy itt megásták
Magyarország sírját. A veszteség
önmagában is lesújtó volt, de ha
lehet, még nagyobb baj adódott
abból, hogy olyan államalakula-
tok vettek körül bennünket, mint
Csehszlovákia és Jugoszlávia.
Sőt, ha mindez még nem lett vol-
na elegendő, a II. világháború utá-
ni diktátummal a Szovjetuniót is
megkaptuk keleti szomszédnak.
Nesze, sánta, itt egy púp. Körös-
körül ellenség. Ez a politikában
karantént, a gazdaságban elszige-
teltséget, a honvédelemben gúzs-
ba kötöttséget, a kultúrában magá-
nyosságot, a lelki életben társta-
lanságot jelentett.
Összehúzódzkodtunk hát, és be-
rendezkedtünk a túlélésre.
Tudtuk, hogy várni kell. Várni,
amíg az ellenséges államalakula-
tok elgyengülnek, és annak rendje
szerint beadják majd a kulcsot.
Ami aztán meg is történt. Apponyi
a legendák szerint azt is mondta

száz évvel ezelőtt, hogy itt ugyan
Magyarország sírját ásták meg, de
mi, magyarok ott leszünk a sírá-
sók temetésén. S valóban: saját
szemünkkel láttuk, amint
Csehszlovákia megszűnt,
Jugoszlávia szétesett, a
Szovjetunió pedig darabokra tört.
Ma, száz évvel a trianoni halálos
ítélet után azt jelenthetem
Önöknek, hogy élünk, s
Magyarország még mindig meg-
van. És nemcsak élünk, de ki is
szabadultunk az ellenséges gyűrű
szorításából. Csehszlovákia és
Jugoszlávia helyett kaptunk szlo-
vákokat, szlovéneket, horvátokat
és szerbeket. Meglepő módon azt
látom, hogy az újra nemzeti ala-
pokra állított Szlovákiával,
Szerbiával, Horvátországgal és
Szlovéniával megtaláljuk a han-
got, széles együttműködést, sőt
szövetségeket is alakíthatunk. A
történelem újra megadta az esélyt,
hogy a közép-európai népek a sa-
ját nemzeti érdekeik alapján új
szövetségi rendszert építhetnek ki,
s így a keletről és nyugatról fe-
nyegető veszélyekkel szemben is
megvédhetjük magunkat. Hogyan
voltunk képesek kibírni ezt a száz
évet? Hogyan voltunk képesek
még a reménytelen helyzetből is
kiutat találni? Van válasz erre a
kérdésre. Egy rövid mondat, ami
száz éven keresztül segített ben-
nünket, és minden nemzedék át-
adott a következőnek.
Magyarország miniszterelnöke-
ként száz év után én sem mondha-
tok mást, csak annyit: hiszek egy
hazában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Száz év után tíz év. Mert van
egy tízéves évfordulónk is. Tíz
évvel ezelőtt az emberek véget ve-
tettek a szocialista rémkormány-
zásnak, és megkezdte munkáját a
nemzeti kormány. A 2010-es két-
harmados választási győzelemben
az emberek reménye és kétségbe-
esése adódott össze. Az ország a
csőd szélén állt, és a Nemzetközi
Valutaalap lélegeztetőgépére kö-
tötték. A munkanélküliség az
egekben, a családok eladósodva, a
devizahiteleseknek pedig már szá-
jukig ért a víz. Már ha az víz volt.
A kétségbeesés több volt, mint in-
dokolt, de volt persze reményke-

dés is. Remény, hogy lelket önthe-
tünk magunkba, hogy képesek va-
gyunk összeszedni magunkat,
hogy megtörhetjük a hanyatlás
életérzését, a „csak rosszabb ne
legyen” olcsó életfilozófiáját, sőt
emelkedő pályát találunk, és a
magyar név megint szép lesz,
méltó régi nagy híréhez. Nem tud-
hatjuk, mennyien voltak a kétség-
beesettek, és mennyien a remény-
kedők, de amikor jön az özönvíz,
talán nem is fontos. Ilyenkor az a
fontos, hogy meggyőzzük az em-
bereket: ne adják föl, hanem cse-
lekedjenek, higgyék el, van értel-
me még egyszer nekirugaszkodni,
és érdemes maradék erejüket
mozgósítani. Minden válságkeze-
lésnek ez a titka. A politikában
töltött évtizedek alatt megfigyel-
tem, hogy minden sikertörténet,
minden felemelkedő nemzet si-
kertörténete az önbecsülés meg-
erősítésével kezdődik.
Gondoljanak a két legutóbbi nyu-
gati példára, Trump Amerikájára
és Boris Johnson sikerére. És azt
is megfigyeltem, hogy a bajba ju-
tott országok polgárainak szemé-
lyes önbecsülése csak nemzetüké-
vel együtt térhet vissza. A fel-
emelkedés kulcsa tehát a nemzeti
önbecsülés helyreállítása. Ezért
2010-ben azt a célt tűztük ki, hogy
bizonyítsuk be magunknak és per-
sze a világnak is, hogy még min-
dig vagyunk valakik. Nem az a
kalapja karimáját idegesen gyűrö-
gető, IMF-hitelekért és EU-s pén-
zért kuncsorgó, segítséget mások-
tól váró nép vagyunk, mint akinek
éppen látszunk. A program egy-
szerű volt: mutassuk meg, kik is
vagyunk valójában. Mutassuk
meg, hogy mi vagyunk a magya-
rok. Ezeréves keresztény állami-
sággal, nagyszerű kulturális telje-
sítményekkel, tucatnyi Nobel-díj-
jal, 177 olimpiai aranyéremmel,
egy csodaszép fővárossal, fantasz-
tikus műszaki és informatikai
szakemberekkel és zseniális gaz-
daösztönökkel megáldott vidéki
Magyarországgal. Úgy gondoltuk,
vagy találunk egy utat, vagy csi-
nálunk egyet. És mivel a Brüsszel
és Washington által kijelölt utak
nekünk nem voltak járhatóak,
kénytelenek voltunk újat csinálni.
Tíz évvel ezelőtt azt gondoltam,
hogy egy nép, amelyik kitalálja a
Rubik-kockát, azt is ki tudja talál-

Tôke Péter: Belsô bírálók? Semmi se jó?  Tessék elolvasni Orbán Viktor évértékelôjét

A Nemzeti Konzultáción mondj véleményt

A cikk a teljes számban folytatódik.
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A New York Times után az
Euronews is utánajárt a termő-
földmutyinak. A gazdák közül
van, aki belehalt a csalódásba,
mások felszámolták a gazdaságu-
kat, sokan legeltetés helyett egész
éven át fedett karámban kénytele-
nek tartani a megmaradt állataikat
– ezt tapasztaltuk novemberben,
amikor négy évvel a föld nélkül
maradt hortobágyi gazdákról szó-
ló riportunk után az Euronews ri-
porterével visszamentünk a hely-

színre. A problémákat azóta sem
sikerült orvosolni, a helyiek
egyértelműen a földárverésekről
szóló Ángyán-jelentésekben fog-
laltakat erősítik meg: nem a helyi
gazdálkodók, hanem a jó politikai
kapcsolatokkal bíró, sokszor a
mezőgazdasággal még csak kö-
szönőviszonyban sem lévő, a
földterületektől gyakran távol élő,
tehetős emberek jártak jól az álla-
mi termőföldek újraosztásával.

Előfizetőket keresünk – támo-
gasd a munkánkat havi ezer fo-
rinttal!TÁMOGATOM

Az állami földbérletekkel kap-
csolatos visszaélésekről korábban
a nyilvánosság előtt, az Átlátszó
2015-ös riportjában is felszólaló
gazdák közül van, aki ma már
nem nyilatkozik a sajtónak, mivel
szerinte annak idején emiatt ka-
pott rendszeres adóhatósági ellen-
őrzéseket.

A nyilvánosságot – egyéb re-
mélt megoldás híján – ma is válla-
ló, föld nélkül maradt hortobágyi
gazdák azt mondják, hogy a hely-
zet 2015 óta még rosszabb lett, az
általuk akkor a földbérletek újra-
osztása kapcsán kifogásolt igaz-
ságtalanságokra, szabálytalansá-
gokra azóta sem kaptak jogorvos-
latot. Nem tudnak semmit a terü-
leteket bérbe adó nemzeti park ál-
tal korábban beígért ellenőrzések-
ről, a bérleti szerződések felül-
vizsgálatáról sem. Ezekről mi is
feltettünk a kérdéseinket az agrár-
tárcának és a Hortobágyi Nemzeti

Parknak, de a válaszukat egy hó-
napja hiába várjuk.

Öt éve legeltetés nélkül, csak a
fedett karámban tartja a 300 tehe-
nét a 2015-ös riportunkban nyilat-
kozó egyik gazda, Bajkorné Tóth
Erika. Ezt a gazdaságot 24 éven át
– akkor még 170 hektáron, 500
marhával – az édesapja, a 2015-
ben még az Átlátszónak is nyilat-
kozó Tóth József vezette a nem-
zeti parktól bérelt területen, de öt
évvel ezelőtt, a földbérleti szerző-
dések váratlan, és a korábbi bér-
lők által sok ponton kifogásolt
felmondása után a férfi megbete-
gedett, és néhány hónappal ké-
sőbb meghalt. A lánya folytatta a
gazdálkodást a meglévő állatok
miatt, és más megélhetés híján.

(...) A perek egy részét elvesz-
tették, de az igazságszolgáltatás
is elismerte a pályáztatás általuk
kifogásolt szabálytalanságait, és
nem történt meg az ügyek kivizs-
gálása. Bolye Ferenc 2016-ban
halt meg, miután az új bérlők bir-
tokba vették a területeket és be-
szántották az ökogazdaság veté-
sét.

Ráadásul ez a Balmazújváros
melletti hortobágyi gazdaság ko-
rábban kétszer is kapott uniós tá-
mogatást korszerűsítésre, az így
vállalt kötelezettségek miatt sem
hagyhatták abba az állattartást
még akkor sem, amikor a tanyáju-
kat körülvevő legelők mind má-
sokhoz kerültek. (...)

Bajkorné Tóth Erika szerint ak-
koriban azt ígérték nekik, két év-
vel később ellenőrzik, felülvizs-
gálják majd az új bérlőkkel kötött
szerződéseket, de ez ügyben azóta
sem történt semmi, hiába kaptak
időpontot a nemzeti parkkal való
egyeztetésre 2017-ben, ott érdem-
ben senki nem állt velük szóba.

A balmazújvárosi gazdaság
esete csak egy a sok közül.
Ángyán József, a második Orbán-
kormány egykori vidékfejlesztési
államtitkára 2015 óta készít elem-
zéseket a földbérletekről és földe-
ladásokról, amelyekben az új tu-
lajdonosok és bérlők politikai
kapcsolatrendszerét is bemutatja.
A sorozat legutóbbi, Veszprém
megyéről szóló elemzésében
Ángyán arról is ír, hogyan nyertek
fideszes országgyűlési és önkor-
mányzati képviselők, családtagja-
ik és munkatársaik a Földet a
gazdáknak! program termőföldár-
verésein.

A hortobágyi gazdák szintén az
Ángyán József által is kifogásolt
problémákat sérelmezik: sok eset-
ben nem a helyi gazdák, nem a kis
gazdaságok jutnak földhöz, ha-
nem hatalmas birtokokkal gazdál-

kodó, nem helyben lakó szemé-
lyek vagy cégek, akik gyakran ki-
zárólag a különféle állami és uni-
ós agrártámogatások elnyerése ér-
dekében terjeszkednek.
Ottjártunkkor olyan földet is mu-
tattak, amin a földbérletek újra-

osztása után a Hortobágytól több
száz kilométerre élő új bérlő évek
óta egyetlen állatot sem legelte-
tett, miközben a helyben lakó régi
bérlőknek nincs hova kiterelniük
az állataikat.

Mivel az ezzel kapcsolatos kér-
déseinkre válaszokat nem kaptunk
sem az agrártárcától, sem a
Hortobágyi Nemzeti Parktól, az
online elérhető adatszolgáltatás,
és a gazdáktól kapott információk
alapján úgy számoltuk, hektáron-
ként 73 ezer forint körül alakul a
megkapható alaptámogatás, amire
további több tízezer forint járhat,
ha például Natura 2000-es védett
területről van szó, vagy ritka állat-
fajok (például túzok) is élnek az
adott területen.

A földügyekkel, agrártámoga-
tásokkal kapcsolatos magyaror-
szági visszaélésekről érkező hírek
Brüsszel figyelmét is felkeltették.
Az Átlátszó úgy tudja, hogy az
Európai Parlament Költségvetési
Ellenőrzési Bizottsága is vizsgá-
lódni kezdett azután, hogy a New
York Times magyarul is írt a ma-
gyarországi földügyekről.

Az Európai Unióban a tagálla-
mok kompetenciája a földkérdés,
ha azonban felmerül, hogy egy
tagállamban ezzel kapcsolatos, az
unió költségvetését is érintő visz-
szaélésekre kerülhetett sor, akkor
ezeket az eseteket az uniós főigaz-
gatóságok tüzetesen megvizsgál-
ják. A Magyarországon kifizetett
agrártámogatások ügyében az
Európai Csaláselleni Hivatal, az
OLAF is vizsgálódott, jelzése
alapján a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Főigazgatóság

2015-ös és 2017-es ellenőrzése
rendszerszintű hiányosságokat –
korrupciót, összeférhetetlenséget
– talált a 2007-2013 közötti ma-
gyarországi vidékfejlesztési prog-
ramban.

A hortobágyi földbérletek kap-

csán lezajlott egy KEHI-ellenőr-
zés is, amit megpróbáltak titkosí-
tani, de végül egy per következté-
ben nyilvánosságra került a tartal-
ma, amiből az derült ki, hogy
1072 pályázatból 1040-ben a va-
lóságtól elérő adatokat adtak meg
a pályázók. A vizsgálat eredmé-
nyeként 2015-ben lemondott a
Hortobágyi Nemzeti Park akkor
igazgatója, és a bérelt földek egy
részét újrapályáztatták.

A földügyekkel kapcsolatos
visszaélések felderítésében fontos
szerepet vállalt és vállal most is a
Greenpeace. A környezetvédő
szervezet agrár témavezetője,
Rodics Katalin szerint a kormány
és a hatóságok mostanra lerende-
zett és befejezett ügynek tekintik a
témát, pedig perek továbbra is
folynak, s a földmutyit szerinte
legjobban illusztráló, egykor 452
hektáron vegyszermentes gazdál-
kodást folytató Kishantosi biogaz-
daság ügyében még várják a stras-
bourgi bíróság döntését. Rodics
szerint azért fontos, hogy Ángyán
József aprólékosan dokumentálja
a problémákat, mert

“a földbérleti pályáztatás és az
árverések átláthatatlanul, tisztes-
ségtelenül, jogszabályellenesen,
alkotmányellenesen, a természeti
értékeinket is megkárosítva zaj-
lottak, s ha valaha egy tisztességes
kormány ezt megpróbálja majd
rendbe hozni, meglesznek az ada-
tok a visszaélések felderítéséhez”

Horn Gabriella
Comment: Öszintén szólva az

egész nem valami nagy durra-
nás. Hol vannak a milliárdos le-
nyulások?

Hol van a suska? Miért lehet ilyen valós, vagy fake korrupciókról olvasni Fideszesek?

A New York Times után az Euronews
is utánajárt a termôföldmutyinak
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A január 31-i leadási határidőt
követően nyilvánossá vált az or-
szággyűlési képviselők      va-
gyonnnyilatkozata. A dokumentu-
mokból kiderül, hogy míg a közjo-
gi méltóságok közül sem Orbán
Viktor kormányfőnek, sem Kövér
László házelnöknek nem nőtt ér-
demben a vagyona, addig több el-
lenzéki politikus anyagi helyzete
jelentősen javult az elmúlt évben.
Egy év alatt több mint 300 millió
forinttal nőtt Gyurcsány vagyona.
Gyurcsány Ferencnek nincs oka
panaszra, tavaly is jelentősen nőtt
a vagyona. Csak Áder János va-
gyona nőtt a közjogi méltóságok
közül.

Orbán Viktor ingatlanvagyona
nem változott a tavalyi évhez ké-
pest: a miniszterelnök ugyanúgy
társtulajdonosa egy Budapest XII.
kerületi lakóháznak, valamint egy
felcsúti lakóháznak, a kormányfő
jelzáloghitele viszont 3,5 millióról
2,1 millióra csökkent - áll az Origo
cikkében.

Kövér László házelnök válto-
zatlanul tulajdonosa egy sziget-
szentmiklósi családi háznak, és
egy 2014-ben vásárolt Skoda
SuperB-nek. Megnőtt a házelnök
életbiztosítási összege 5 millió fo-
rintra két biztosítónál, korábban 2
millió körül volt. Csökkent viszont
a számlakövetelése a tavalyi 4 mil-
lióról 3,5 millióra. Kövér László
továbbra is 10 millió forinttal tar-
tozik a banknak. 

A közjogi méltóságok közül
egyedül Áder János köztársasági
elnök vagyona gyarapodott egy II.
kerületi 125 négyzetméteres tár-
sasházi lakással, amelyet 2019 au-
gusztusában vásárolt. Az államfő
továbbra is tulajdonosa egy másik
II. kerületi és egy kisoroszi ingat-
lannak. Csökkent azonban a köz-
társasági elnök megtakarítása, hi-
szen a korábbi 21 millió forint he-
lyett már csak 3,9 millió forinttal
rendelkezik, és a devizaalapú be-
fektetései is csökkentek. Áder
Jánosnak a tavalyi évhez képest 45
millió forint tartozása is keletke-
zett lakáshitelből. 

A Miniszterelnök Kabinetirodát
vezető Rogán Antal minden ingat-
lanát és ingóságát eladta. A tavalyi

évhez képest megvált szakonyfa-
lui, balatonlellei és budapesti in-
gatlanaitól, és nincs már a tulajdo-

nában az a két festmény sem, me-
lyeket a tavalyi évben feltüntetett
vagyonnyilatkozatában. A minisz-

ternek így jelenleg kizá-
rólag a vagyonnyilatko-
zatában feltüntetett er-
dőterületek maradtak a
birtokában. Rogán
Antalnak vagyonnyilat-
kozata alapján
18.200.000  forint tarto-
zása és 809.405.021 fo-
rint megtakarítása van.

Gyurcsány
Ferencnek jelentősen,
több százmillió forinttal
nőtt a vagyona 2019-
ben. 2018-ban még csak
660 millió forintja volt,
ez ez összeg egy év alatt
962 millióra nőtt. A bu-
kott miniszterelnök csak
az Altusból 238 millió-
nyi osztalékot vett ki, ér-
tékpapírszámlán pedig
több mint 734 millió fo-
rinttal rendelkezik. A
DK elnökének továbbra
is tulajdonában van egy
50 négyzetméteres pápai
társasházi lakás és a köt-
csei birtoka, emellett
van még egy 225 millió
forintos lakásvásárlási
előleg követelése is,
amit azt jelentheti, hogy
lakást vásárol és előleg-

ként ennyit már ki is fizetett.
Vadainak sem megy rosszul.

Gyurcsány Ferenc párttársa, Vadai
Ágnes is jó évet zárt, ne-
ki több mint 13 millió
forinttal gyarapodott a
vagyona tavaly. egy év
alatt lett a semmiből
4,15 millió forintnyi
készpénze, valamint
9.278.906 forintnyi kö-
vetelése egy pénzinté-
zettel szemben. A DK-s
képviselő emellett 18
787 506 forintnyi ma-
gánnyugdíjpénztári
megtakarítással is ren-
delkezett, ez utóbbi ösz-
szeg 2018-ban még csak
17,2 millió forint volt.

Újabb házat vett az
MSZP elnöke. Az MSZP
elnöke, Tóth Bertalan
egy pécsi lakóház tulaj-
donosa felerészben,

Ez egyeseknek sok, másoknak kevés. Ha zsíros kenyér lenne: Csak ennyi, mamika?

Egy év alatt több mint 300 millió forinttal
nôtt Gyurcsány vagyona. Szegényes osztalék

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Az elmúlt évek során több al-
kalommal is írtam, jeleztem a
francia területeken, főként
Párizsban rejtező, szunnyadó
migráns táborokról, és azok fel-
számolásáról. Most a hatvana-
dik alkalommal számolták fel
az illegális migránstábort
Párizsban. ahol 1436 migráns
élt abban a Párizs északi részén
lévő migránstáborban, 2015
óta. A helyiek szerint a hatósá-
gok teljesen tehetetlenek az ille-
gális bevándorlókkal szemben. 

Bakondi György közölte:
ezek a szír embercsempészek,
akik "teljesen kisajátították ezt
a piacot", konvenciós útlevéllel
utaztak be az országba, például
Ausztriába és Németországba
kértek menekültstátuszt.

Az ítélet, melyről a későbbi-
ekben írok is majd, nem az első
eset hazánkban. Nem sokan
tudják, de 2015-ben, 2018-ben
és az elmúlt évben is történt
olyan bevándorlóval kapcsola-
tos eljárás, melynek vége ítélet
volt. Többek között kitiltás az
ország területéről.

2018-hoz képest tavaly 84
ezerrel több migráns jött
Törökoszág felől a balkáni út-
vonalon. Törökországban 2019-
ben 500 ezer határsértőt fogtak
el -tette hozzá. Tudatában van-
nak munkájuk fontosságának,
törvényesen, de nagyon határo-
zottan teljesítik feladataikat
azért, hogy a magyar emberek
biztonságban érezhessék magu-
kat. - fejezte be mondandóját.

Macron bukni fog

Gumikesztyűvel és száj-
maszkkal ellátott fegyveres
rendőrök lepték el a héten azt a
Párizs északi részén fekvő köz-
teret, amelyet időről időre mig-
ránsok ezrei vesznek illegálisan
birtokukba. A héten közel 1500
embert, köztük 93 kiskorút szál-
lítottak 15 kijelölt közeli gim-
náziumba, amelyek tornaterme-
iben szállásolják el őket ideigle-
nesen. A közelben élők a ható-
ságok erőfeszítése ellenére már

csak legyintenek a rendőrségi
akcióra, mondván: pár héten be-
lül úgyis tele lesz megint mig-
ránsokkal a terület. A parlament
jelentése szerint a tömeges mig-
ráció rosszat tesz a francia gaz-
daságnak. Macronék migrációs
csomagjából az is kiderül, hogy
elsősorban a munkaerőhiányt
orvosolnák az új paktummal.
Terveik szerint kedvezőbb jogi
környezetet hoznának létre a
potenciális munkavállalók szá-
mára. Így akár az alacsonyan
képzett migránsoknak is meg-
könnyítenék a munkába állást –
azonos feltételek vonatkozná-
nak rájuk, mint az adott ország

állampolgáraira –, sőt akár a le-
telepedést vagy az állampolgár-
ság megszerzését is könnyeb-
ben elérhetővé tennék számuk-
ra. Meggyorsítanák a bevándor-
lók letelepedési kérelmeinek el-
bírálását is, amihez világosabb
szűrőkritériumokat vezetnének
be. A rostán átjutók pedig gya-
korlatilag szabad utat kapnának
a munkavállaláshoz. Egy közös
adatbázist is kialakítanának a
gazdasági bevándorlókról,
amelyből az egyes államok a
munkaerőpiaci igényeik szerint
válogathatnának. Bár ez utóbbi
önkéntes alapon működne, ma-
gával a letelepedéssel kapcso-
latban minden tagállamra érvé-
nyes – ám részleteiben nem is-
mertetett – „objektív kritériu-

mon alapuló szolidaritási me-
chanizmust” indítanának be,
amely a felelősség megosztásán
alapulna. Így nem zárható ki an-
nak a lehetősége, hogy a kötele-
ző betelepítési kvótákhoz ha-
sonló elképzelés szerepel a pak-
tumban.

Migránstáborok  vége

A lakók pesszimizmusa nem
alaptalan, mivel a legutóbbi már
a 60. alkalom volt 2015 óta,
hogy az illegális migránstábort
felszámolták a hatóságok. A
rendőrség azonban most meg-
ígérte, hogy egy külön részleget

hoz létre, amelynek a feladata a
problémás terület megfigyelése
és rendben tartása lesz. Ebben
az említett és az ehhez hasonló
táborokban egyébként gyakran
áldatlan állapotok uralkodtak. A
drog és az erőszak a mindenna-
pok részét képezték, a taxisofő-
rök arról számoltak be, hogy a
turistákat inkább kerülővel vit-
ték, mint hogy megláthassák a
bevándorlók által létrehozott,
szemétben fuldokló táborokat,
ahol 1500-an élnek.

Ha nincs más választásom,
akkor arra megyek, de látom az
utasaim arcán a félelmet. Nem
csodálom, hiszen én is félek he-
lyenként. Látszik az agresszivi-
tás, ami nem jó senkinek – nyi-
latkozta korábban egy taxisofőr.

Előszőr lőttek migránsokra...
Mint azt nyájas olvasóink is

tudják, 2015-óta több alkalom-
mal javasolta lapunk a kor-
mánynak, illetve a fegyveres
testületeknek, hogy amennyi-
ben a migránsnak nevezettek
oly módon sértik meg a hazánk-
ba való bejutás közben, azokat a
paragrafusokat, amelyek polgá-
raink biztonságát vigyázzák: lő-
jenek. Nem vaktölténnyel, nem
játék-pisztolyokkal, hanem éles
lőszerrel, igazi fegyverekkel. 

Tudom, nem feladatuk az
embereinknek, felvigyázóink-
nak hogy emberéleteket oltsa-
nak ki... Természetesen én sem
erre gondoltam, hanem egy
olyan megoldásra, ami a közel-
múltban Röszkén megtörtént:
felszólították a migránsokat,
hogy forduljanak vissza.
Amikor ennek nem engedel-
meskedtek, az egyik őr három
figyelmeztető lövést adott le.
Erre a csoport jelentős része
visszafordult. 

Végre hallottam valamit,
amire régen sort kellett volna
keríteni. Ugyanis, ha és ameny-
nyiben fennállnak az általam le-
írtak történései, igenis, lőni kell.
Ha másként nem értenek a szó-
ból, Pintér Sándor
Belügyminiszter Úrnak üze-
nem, tegyenek pontot az I-re,
amiből (2020 január utolsó nap-
jainak egyikén, kedd reggel fél
hat körül történt, amikor a ha-
tárátkelőhely két oldalán közel
egy időben próbált meg
Magyarország területére jutni
egy nagyobb csoport jogellene-
sen próbált betörni hozzánk. Az
egyének számát tekintve, 50 fő-
ről lehetett szó, bár később már
60-ról is beszéltek, akik közül
4-et feltartóztattak.)

Talán ha egyszer megtör-
ténne, és elhalálozna pár elvete-
mült, jogokat tipró, önös  érdek
által (Sorosék pénzétől) vezér-
elt "migráns", a többi gondol-
kozna, hogy azért menjünk arra,
hogy egyenes úton jussunk a
halálba, vagy inkább másfelé,
ahol talán eljuthatunk a célja-
inkhoz. 

Vajó Sándor

Migránsok ismét...

A cikk a teljes számban folytatódik.
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A történelmi jelentőségű in-
terjút Sugár András a
Panorámában. A soknyelvű tv-
riporter három órás (!) beszél-
getést rögzített Alexander
Dubcekkel, az 1968-as Prágai
Tavasz hősével, aki húsz évig
nem állt kamera elé, nem adott
interjút senkinek, sem a forra-
dalmi események hátteréről,
sem leváltásáról. 

Az MTV külpolitikai maga-
zinja „véletlenül” éppen azon
a napon tette közzé a szenzáci-
ós interjú első részét, amikor
huszadik évfordulója volt an-
nak, hogy a reformkommunis-
ta Dubceket párttársai eltávo-
lították első-titkári pozíciójá-
ból. A prágai KB-ülés határo-
zatával sokáig házi őrizetbe,
majd pedig egy erdőgazdaság-
ba száműzték.

Sugár András 1968. augusz-
tus 21-re virradóra maga is
szem-és fültanúja volt a forra-
dalmi eseményeknek és a
Varsói Szerződés dicstelen ka-
tonai beavatkozásának. Akkor
éppen - még mint az MTI lon-
doni tudósítója - éppen
Pozsonyban tartózkodott, heli-
kopterek hangjára ébredt, az-
tán szaladt tanknézőbe…
Később, mint a Magyar
Televízió utazó tudósítója  ké-
szített riportokat, interjúkat -
több mint száz országban,
több mint tucatnyi nyelven –
államfőkkel, egyházfőkkel,
császárokkal és járókelőkkel,
így hát a világjáró riporter ru-
tinjával és a titkosszolgálatok
kicselezésével (!) sikerült meg-
szereznie Dubcek pozsonyi vil-
lájának lakáscímét.
Becsöngetett, időpontot kért,
amikor kamerával térhetett
vissza, csendben, megfigyelők,

csehszlovák tévések és egyéb
„segítőtársak” nélkül. Így szü-
letett meg a szenzációs interjú,
amikor húsz év hallgatás után
Dubcek beszélni kezdett és há-
rom órás vallomásában sosem
hallott részleteket, addig titok-
ban tartott információkat
mondott el Sugár Andrásnak.

A Panoráma 1989. április
17-i adásának híre azonnal
körbe szaladt a nemzetközi és
hazai médiában, Budapesttől
Prágáig, Moszkvától New
Yorkig. Az interjú szokatlanul
bátor és hiteles leleplezése volt
a kelet-európai szocializmus
működésének és egyszersmind
egyik első fuvallatát hozta a
formálódó rendszerváltásnak.
Özönlöttek a hangos reagálá-
sok minden irányból pro és
kontra, az indulatok széles
skáláját mutatva a lelkesedés-
től a felháborodásig – itthonról
és külföldről, pártállástól és vi-
lágnézettől függően. 

A kommentárok majdnem
olyan tanulságos olvasmányok
a rendszerváltás körüli idők-
ről, mint maga az interjú –
nem hiába tette be őket köny-
ve függelékébe a szerző, ami-
kor könyv alakban is kiadta a
Dubcekkel folytatott hosszú
beszélgetést. (A könyvet kül-
földön is kiadták.)

Ezt adjuk most közre foly-
tatásokban, szöveghűen, a har-
minc évvel ezelőtti rendszer-
váltás dokumentumainak so-
rában az események több évti-
zedes távlatából, a történelmi
hűség jegyében.

Bekapcsoljuk a két, egyen-
ként ezerwattos lámpát, Márton
József operatőr beindítja a

Betacam felvevőgépet.
Anyanyelvemen teszem fel

az első kérdést;
– Magyarul nem beszélhe-

tünk?
Dubcek elmosolyodik:
– Magyarul? Egy kicsit tud-

tam. Beszélni nem jól… No én
dolgoztam Besztercebányán, ott
voltam vezető titkár (így mond-
ja, ilyen pontosan, meglepően jó
magyar kiejtéssel)… és volt ne-
kem egy sofőr Tibor, velem ma-
gyarul beszélni, és mikor én
mentem dolgozni, én mondtam:
„Tibor, dobré ráno”, s a Tibor
nekem mondja: „nem dobré rá-
no, jó reggelt kívánok”.
Mondom: akkor jó reggelt.

– Akkor folytassuk szlovákul.
Hát kezdjük el. Ön szlovákul vá-
laszol, én pedig oroszul teszem
fel a kérdéseket, jó?

Rábólint.
– Hogyan alakult ki az ön sze-

mélyisége, egészen a kezdetek-
től?

– Életem eléggé nehéz volt. A
mi korosztályunkon, a mai hat-
vanasokon elég sok komoly
probléma hagyta nyomát. A mai
hatvanévesek sok mindent átél-
tek, vagy úgy is mondhatnám,
hogy viszonylag gyorsan éltek.
Ennek az az oka, hogy az első
világháború óta az emberiség
sokféle változáson ment át, sok
megrázkódtatásban és viszon-
tagságban volt része, és mindez
nem múlt el nyomtalanul. A há-
ború idején, a szocializmus győ-
zelme korában, meg a szocializ-
mus torzulásai korában… szó-
val, nagyon bonyolult korszak
volt ez.

Életem pedig úgy alakult,
aszerint, ahogyan ezek az ese-
mények zajlottak.
Munkáscsaládban születtem,

apám asztalos, a húga varrónő
volt, mindketten Budapesten ta-
nulták a szakmát.

– Apám Budapesten találko-
zott inaskorában az első forra-
dalmi megmozdulásokkal, mert
mégis: az első világháború előtti
években Szlovákia számára és a
többi környező terület számára
Budapest számított a forradalmi
központnak. Apám pedig abban
az időben nőtt fel, amikor a szo-
ciáldemokrácia kezdett el mű-
ködni. Mivel azt kérdezte nem
hagyhatom ki.  hogyan alakult
az életem, ezeket az adatokat

– Apám még idejében, még az
első világháború előtt, fiatalem-
berként, miután kitanulta a szak-
mát, elment Amerikába. Azt hi-
szem, 1910-12-től – sajnos nem
tudom pontosan, nem volt alkal-
mam utánanézni – egészen
1921-ig Amerikában volt. Ott is-
merkedett meg anyámmal, aki a
nővéreihez utazott ki, ők fizették
ki a hajójegyét, vagy – ahogyan
akkor mondták – a siffkartát.
Anyám akkoriban kb. 15 éves
volt. Megismerkedett tehát
apámmal, a apám élete
Amerikában formálódott, ké-
sőbb az ottani szakszervezetben
is dolgozott, s amolyan normális
amerikai életet élt. Persze a mi
népünk is tud jól és becsületesen
dolgozni. Mesteremberként az
alatt az idő alatt szép kis summát
keresett, azzal, hogy majd visz-
szatér Csehszlovákiába és itt ön-
állósítja magát. 1920 tavaszán
tehát visszajött, az egész család-
dal. Bátyám Chicagóban szüle-
tett, csak másfél évvel volt idő-
sebb nálam.

– Ön is majdhogynem
Amerikában született, ugye?

– Hát… a szüleim tavasszal
hazaérkeztek, s mivel én novem-

Sugár András:

Dubcek 
megszólal...

A cikk a teljes számban folytatódik.



A „Ezekkel a dionüszoszi ün-
nepségekkel az a gond, hogy a
benne gyökerező szexuális ösz-
szevisszaság felülírja a törzsi
törvények minden formáját.”
(Friedrich Nietzsche)

Ha vesszük a bátorságot és
megmártózunk korunk intellek-
tuális szubkultúrájában, szem-
pillantás alatt ingoványos talajra
érünk. A zenéről már Platón is
megjegyezte: „Az emberek
megtévesztették saját magukat,
mert szerintük a zenében nem le-
het jó és rossz – mivel hogy jó-
nak, vagy rossznak ítéljük-e, azt
csak az általa okozott öröm hatá-
sán lehet lemérni. Zenéjükkel és
ideológiájukkal (..) megfertőz-
ték a tömegeket azzal a feltétele-
zéssel, hogy bírónak, és minden
törvények felettinek képzelik
magukat.. A lényeg itt nem a ze-
ne, hanem a törvényszegés szel-
leme”. 

Bram Dijkstra, a kaliforniai
egyetem nyugalmazott profesz-
szora „ A perverzitás bálványai”
című könyvében ír bővebben a
Sátán fantazmagóriáinak (film,
zene, vizuális szórakozás) tö-
megpusztító hatásairól, de még a
Star Wars filmek híres rendező-
je, George Lukas is úgy gondol-
ja, hogy a film és a vizuális szó-
rakozási formák, korunk kultúr-
ájának egyik legfontosabb részét
képezik, és nagy hatással vannak
társadalmunk fejlődésére. “A
film és a televízió ugyanis a
szánkba rágja, hogy mi a jó és
mi a rossz, befolyásolva így élet-
ünket, hétköznapjainkat.
Ugyanakkor a filmipar kiválósá-
gainak - a nyerészkedésen kívül
- nincs bátorságuk vállalni a fe-
lelősséget a világ megrontásáért.
- nyilatkozta őszintén a rendező.

A másik dolog, amit nem
hagyhatunk szó nélkül, az
Aleister Crowley programja.
Aleister Crowley, (angol okkul-
tista, mágus, író, költő) a nyuga-
ti okkultizmus egyik leghatáso-
sabb és legújabb kori képviselő-
je, az újkori sátánimádat megte-
remtője, aki szívesen nevezte
önmagát a világ leggonoszabb

emberének.  Kinyilvánított cél-
kitűzése volt, hogy az egész vi-
lág a sátán uralma alá kerüljön.
Több módszert is szuggerál a
transzállapot eléréséhez, amely
aztán képessé teszi az embereket
a démonokkal való kapcsolat
fölvételére, de ezek közül a ze-
nét, a szabad szexuális forradal-
mat, szex-mágiát, és a kábító-
szerélvezetet tartotta a legfonto-
sabbnak. 

Ha már a zenéről beszélünk,
nem árt megemlítenünk hogy a
londoni székhelyű Tavistock
Intézetben kidolgozott módsze-
rek összefüggésbe hozhatók pél-
dául a Beatles együttes mester-
ségesen előidézett népszerűsíté-
sével, tehát az együttes egyértel-
műen Tavistock „terméknek” te-
kinthető. A Tavistock Intézet te-
vékenysége a múlt század elején
kezdődött, mikor az első világ-
háborúban sokkhatást ért brit ka-
tonákon folytattak kísérleteket.
A kísérletezések célja azonban
korántsem a gyógyítás volt,
(ahogy azt előzőleg beharangoz-
ták) hanem épp ellenkezőleg,
olyan sátáni tudatbefolyásoló,
tudat-átalakító technikák kifej-
lesztése melyek a pszichés ellen-
állás leküzdését, emberi méltó-
ságuk sárba tiprását célozták. A
pszichés struktúrák destabilizá-
lásán keresztül, minden olyan
módszert kipróbáltak, amely al-
kalmas a szexuális magatartás
megváltoztatására, a családi kö-
telékek lebontására, és a vallási,
nemzeti és a hazafias kötődések
fellazítására.

A Tavistock Intézet nevéhez
fűződik, annak a kísérleti prog-
ramnak a kidolgozása is, mely-
nek eredeti célja a keresztényi
értékeken alapuló kultúrának,
igénytelen rock-drug-sex szub-
kultúrára való lecserélése, a mit
sem sejtő fiatalság tudatos lezül-
lesztésével. A jó előre eltervezett
program egyik főszereplőjeként
hódították meg a világot a
Beatles-ék az 1960-as évek ele-
jén, és erre a kísérletre utalt John
Lennon, mikor 1962.-ben oda-
súgta Tony Sheridan rockéne-

kesnek a hamburgi Starclub-
ban: “Tudom, hogy a Beatles-
nek olyan sikere lesz, amilyen
eddig még semmilyen más zene-
karnak nem volt. És azért tudom
ezt ilyen biztosan, mert a sike-
rért eladtam lelkemet a sátán-
nak..”

A Beatles nemcsak kicserélte
a szórakoztató zenét, de beindí-
tott egy máig tartó kábítószer fo-
gyasztási kampányt is. A
Tavistock által felbérelt gomba-
fejűek feladata az volt, hogy a ti-
nédzserek körében népszerűsít-
sék a füvezéssel egybekötött fül-
siketítő zenebonát, amely aztán
a fiatalok egész generációit jut-
tatta tragikus zsákutcába. Ma
már elég nehéz elképzelni, hogy
a világhírű, fiatal és életerős
Beatles-eket, marionett figurák-
ként mozgatták valakik a háttér-
ből, és hogy legelső koncertjeik
sikerét csupán fizetett tapsolók-
nak köszönhették..(!) 

“A Háttérhatalom a
Beatleseket használta fel egy
meghatározott kulturális kábító-
szer elterjesztésére. Ed Sullivant
(híres televíziós személyiség és
riporter) Angliába küldték, hogy
ismerkedjen meg a Tavistock
Intézet első rock csoportjával.
Sullivan az ismerkedés után
visszatért az Egyesült
Államokba, ahol kidolgozta an-
nak a stratégiáját, hogyan kell az
elektronikus tömegtájékoztatás
segítségével sikeresen eladnia a
Tavistock Intézet kísérleti ze-
nebrigádját. Az elektronikus tö-
megtájékoztatás, valamint Ed
Sullivan átgondolt menedzselése
nélkül a Beatlesek és az ő “zené-
jük” hamarosan kimúlt volna.
Mint ahogy ma már tudjuk, a
Beatles kampány nemcsak ki-
cserélte a szórakoztató zenét, de
beindított egy máig tartó kábító-
szer fogyasztási kampányt. A
Beatles-jelenséghez az a tény is
hozzátartozik, hogy első sikeres
számaik zenéjét és szövegét
Theodor Wiesegrund Adorno, a
frankfurti iskolához tartozó filo-
zófus és zeneesztéta írta. Ezt a
mai napig titkolják a közvéle-

mény elől. A Beatlesek feladata
az volt, hogy ismertté váljanak a
teenager-ek előtt, akiket aztán
megállás nélkül bombázni lehet
a beat-zenével. A kísérlet azt kí-
vánta elérni, hogy az állandó is-
métléssel meggyőzzék a fiatalo-
kat: ők kedvelik ezt a zenét. A
felbérelt liverpooli legények tel-
jesítették, amit elvártak tőlük,
természetesen “egy kis rejtett
baráti segítséggel”. Ez nem volt
más, mint olyan szereknek a
szétosztása a hallgatóság köré-
ben, amely az amerikai fiatalok
egész generációját pontosan
olyan biomasszává alakította át,
amilyennek a Tavistock Intézet
tervezői elképzelték…”
(http://mek.niif.hu/01500/01560
/html/03.htm)

Ebben a New Age kampány-
ban a kábítószer-fogyasztás köz-
ponti témává vált. Egyre többet
lehetett hallani a Tavistock
Intézet szakértői által kitalált ki-
fejezést, “Beat Generation”,
azaz a beat-korszak nemzedéke.
Ma már a kábítószer-használat
az amerikai társadalom legkü-
lönbözőbb rétegeiben elfogadot-
tá vált. A Tavistock Intézetben
kidolgozott program szerint el-
hitették az amerikaiak újabb
nemzedékeivel, hogy itt társa-
dalmi forradalom zajlik, egy ter-
mészetes, spontán folyamat, el-
hallgatva azt a tényt, hogy ez va-
lójában tudományosan kidolgo-
zott, és központilag irányított
mesterséges folyamat, amelynek
az a célja, hogy megváltoztassa
az amerikai társadalom érték-
rendszerét, magatartási mintáit,
és a politikai élet egészét.

A rombolas korunkban is
folytatódik.

Vegyük példának a ’80-as,
’90-es évek egyik profi könny-
űzenei szajháját, a sokak által jól
ismert és kedvelt Madonnát.
Mikor az énekesnő gyerekei
még kiskorúak voltak, egy inter-
júban megkérdezték tőle, vajon
gyermekeit is olyan szabadosan
neveli-e mint amilyen szabados-
ságot a videoklipjeiben szugge-
rál?: „Szó sem lehet róla, hogy
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Hiába fenyeget a Korona vírus,
a migránsok ellenôrzés nélkül

ostromolják határainkat. Vasúti szerelvények
kocsijaiba, kamionokba rejtôzve, alagutat ásva
próbálnak behatolni az országba. Sehol semmi-
lyen ellenôrzés. 14 nap? Semmi.  Itt elkapják és

visszakísérik ôket. Most más a helyzet, ez
katasztrófális is lehet. Ezért véget kell vetni az 
országfoglalásnak és ôrizetbe venni ôket a

járvány elmúltáig. VÉGET VETNI A MIGRÁCIÓNAK!

Velük is
törôdni kellene,
védeni ôket a

Korona vírus ellen



Új amerikai évszázad
(háborús) projekt” - A III.
világháború geopolitikája -
Ezért van Oroszország és
Kína a célkeresztben!

A következő videót mag-
yar felirattal feltétlenül
nézzétek meg, majd ezután
egy elemzésben részletesen
kibontottam fontos infor-
mációkkal és összefüg-
gésekkel azt a témát,
melynek tünetei nap-
jainkban új
hidegháborúként, amerikai
agresszióként , Európa tel-
jes meggyengítéseként
egyre aggasztóbb képben
rajzolódnak ki a szemünk
előtt. A szomorú az, hogy
ez ennek a 4 évvel ezelőtti
cikkemnek az aktualizálása
és azóta a helyzet csak még
rosszabb, bár sokkal
inkább szemmel látható
lett. Most rengeteg aktuális
kapcsolódó cikkel
kiegészítettem és frissítet-
tem az elemzést. (SBG
Buddha - VilagHelyzete)

A világot most irányító
háttérhatalmi emberek

egyszerűen őrültek és
gyávák, a köznép pedig al-
vajáróként halad a tragédia
felé. A jelentősebb politikai
események évek óta a dol-
lár és az olaj körül za-
jlanak, hiszen az USA-ból
fedezet nélküli dollár áram-
lik ki, cserébe valós ter-
mékeket és szolgáltatá-
sokat kapnak. Fenyegetést
jelent számukra minden
olyan ország, amely elsza-
kad a dollárelszámolástól.
Ha nem ismerjük a
történelmet, az olyan,
mintha csak tegnap szület-
tünk volna. Ha pedig teg-
nap születtünk, akkor el-
hiszünk bármit, amit
bármely hatóság mond, és
nincs módunk leel-
lenőrizni. A történet egy
része mégis gyanússá vál-
hat. Ez pedig nem bizonyít-
ja azt, hogy a kormány
most is hazudik. Meg kell
tőle kérdezni, így van-e. A
közvélekedéssel szemben a
nemzetközi színpadon a
nemzetek viselkedését sz-
inte sohasem erkölcsi

szempontok diktálják,
hanem a pénz és geopoliti-
ka homályos keveréke.
Ezért aztán, amikor az
uralkodó osztály szószólói
elkezdenek démonizálni
egy külföldi országot,
mindig azt a kérdést kell
magunkban először fel-
tenni, hogy vajon mi forog
itt valójában kockán. Ha
csak az elmúlt néhány nap
vagy egy hét történéseit
nézzük meg, sajnos ag-
gasztó képet kapunk:

“Európa harctérré fog
változni. Súlyos helyzetbe
hozta az USA Európát a
nukleáris alku felrúgásá-
val” - figyelmeztetett
Putyin.

“Készüljenek a
háborúra”-A kínai elnök is
felszólította a hadsereget,
mivel az USA sorozatosan
provokálja őket a Dél-
Kínai-tengeren!

“Igen, Oroszország
készen áll a háborúra, de
csak abban az esetben ha az
USA megtámadja” -
közölték orosz diplomaták

az ENSZ-ben.
Egy ideje már

Oroszország, Kína, Irán és
Szíria van a célkeresztben.
Amint megértjük, hogy
miért, a világon most ki-
bontakozó események
sokkal érthetőbbé válnak.
Az USA dollár valóban
egyedülálló pénz. Mai
megjelenése és geopoli-
tikához kapcsolódó vis-
zonya semmihez sem ha-
sonlítható a történelemben.
Igaz, hogy 1945 óta a világ
tartalékvalutája, mégsem
emiatt egyedülálló. Az
évszázadok során sok pénz
lett, majd szűnt meg mint
tartalékvaluta, a dollár vis-
zont attól egyedülálló,
hogy az 1970-es évek eleje
óta néhány jelentősebb
kivételtől eltekintve az
egyetlen pénz (volt), amiv-
el olajat lehet eladni és
venni a nemzetközi piacon.
1971 előtt az USA dollár
aranytartalékhoz volt
kötve, legalábbis hivat-
alosan. Az IMF szerint
1966-ban a külföldi jegy-

SBG Buddha, Világhelyzete, blog

A III. világháború geopolititikája
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Melyik járat lelövése
fontos? Azt a geopolitika és
titkos érdek dönti el

Hogy melyik utasszállító

gép lelövése fontos, ezt a
geopolitika és titkos
érdekek határozzák meg,
nem pedig a tragédia!
Hogy mennyire szelektív a
memória és mennyire nagy
szerepet játszik a geopoliti-

ka még a légikatasztrófák
narrációjában is, arra a
legjobb példa, hogy
hogyan gondolkozunk ar-

ról, amikor rakétával lőnek
le egy személyszállító
repülőgépet, ami Teherán
repülőteréről száll fel.
Nem, most egyáltalán nem
az ukrán PS752 járat
katasztrófájáról beszélek,

hanem amikor az amerika-
iak föld-levegő rakétával
lőtték le az Iran Air Flight
655 járatát 1988. július 3-

án. Vagy erről soha nem
hallottatok? Nos, nem
meglepő, nem vagytok
egyedül, mivel az USA
lőtte le az utasszállító
repülőgépet 290 emberrel a
fedélzetén, akik mind

szörnyethaltak. És tudjátok
mi az érdekes? Az Egyesült
Államok azóta sem kért
bocsánatot. Az iráni

utasszállító lelövését 32
évvel ezelőtt úgy tálalták,
mint műszaki hiba. Persze
vannak ilyenek. De minden
másképp volt 5 évvel ko-
rábban, amikor a
Szovjetunió lőtte le a kore-
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Melyik járat lelövése fontos? Azt a
geopolitika és titkos érdek dönti el
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ai ‘Korean Airlines Flight
007‘ gépét és odaveszett
269 élet, mikor a dél-koreai
gép letért 365 mérföldre a
kijelölt útvonalától és a

lezárt orosz légtérben
tartózkodott. A
hidegháború felfokozott
feszültséggel teli idősza-
kában azt gondolták, hogy
kémrepülő, mely
nemzetközi figyelmeztető
jelzéseket ad és nem válas-
zol. Azt is éremes megem-
líteni, hogy ugyanabban az
időben egy amerikai megfi-
gyelő repülő szintén a
térségben tartózkodott. Jól
emlékszem még, akkor
hogyan tálalta ezt a média.
A lelövés volt a bizonyíték
a ‘Gonosz Birodalomra”,
“Gyilkosság a levegőben”,
ez állt a NewsWeek akkori
címlapján. Ronald Reagan
elnök “terrorcselek-
ménynek” nevezte, és “bar-
bár cselekedetnek”. Igaz,
hogy 21-el több ember halt

meg az iráni ‘Iran Air 655’
rakétával való kilövésekor,
de mégis a koreai gép
került csak a hírekbe, mert
az illett bele a hidegháború

narratívájába. Teljesen más
a helyzet, amikor oroszok
maguk az áldozatok.
Hiszen ugyanígy hasonló
eset, ami az emlékezet gö-
drében végezte, a Siberia
Airlines Flight 1812
lelövése a Fekete-tenger
felett 2001. október 4-én. A
járat úton volt Tel Avivból
az oroszországi
Novoszibirszkbe.
Tévedésből találta el az
ukrán hadsereg által kilőtt
rakéta. 

De csak az oroszok vagy
az irániak tesznek ám
ilyeneket? Ugye?

Nem is olyan régen,
2015. október 31-én a
Sinai-félsziget felett rob-
bant fel az orosz Metrojet
Flight 9268 járata, mely
nyaralókat hozott haza

Egyiptomból. Bombát
csempésztek iszlamisták a
fedélzetre és az ISIS vállal-
ta magára a merényletet. A
brit külügyminisztérium

részéről Philip Hammond
“Moszkva számára fi-
gyelmeztető lövésnek”
nevezte ezt! Képzeljük el
ugyanezt, ha Szergej
Lavrov külügyminiszter
egy brit utasszállító és an-
gol utasok elleni
merényletet ugyanezekkel
a szavakkal és gusztustalan
nyilatkozattal reagálna le!
Vajon mi lenne? Ahogy a
földön, úgy a levegőben is
bizonyos emberek “még
egyenlőbbek”, mint má-
sok.… Tényleg ez a
főáramú politika, hogy
vannak EGYENLŐK és
EGYENLŐBBEK? - ah-
ogy Drábik János
könyvének címe megfogal-
mazza... Mindannyian
tudjuk, hogy sajnos igen,
ez a helyzet.

(VilagHelyzete megj.) És
mindannyian emlékszünk
még a maláj gép, az
‘MH17’ lelövésének teljes
forgatókönyvére és

főáramú tolmácsolására! A
Malaysian Airlines járata,
mely Amszterdamból tar-
tott Kuala Lumpurba 2014.
július 17-én és Ukrajna
felett lőtték le 298 utasával
együtt. Nagyon is emlék-
szünk rá, mert az ujjal mu-
togatás az első pillanattól
megvolt a Nyugat részéről
Oroszországra és az orosz
lakta övezetek rebelliseire.
Még véletlenül sem
Ukrajnára, akik a Buk föld-
levegő rakátát ugyanúgy
használták... A végén ezt
alkalmazták ürügyként az
Oroszország elleni
szankciók bevezetéséhez,
amik hihetetlen ostoba mó-
don mai napig érvényben
vannak. És akkor még fel
sem tettük a kérdést, hogy
mi van az MH370, az eltűnt
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A jelenlegi globális klíma-
hisztéria megértéséhez vissza
kell nyúlni egy olyan dokumen-
tumhoz, amely 1966-ban került
nyilvánosságra. Ennek a neve
Jelentés Iron Mountain-ból
(Report from the Iron
Mountain. A továbbiakban
csak a Jelentés szót fogjuk
használni.) A magán kutatóinté-
zet által elkészített jelentés sze-
rint a független nemzetek meg-
szűnnek és a kormányoknak
többé nem lesz lehetőségük há-
borúk folytatására. A világhad-
sereg (NATO) akcióira sor ke-
rülhet, de ezeket békefenntartó
műveleteknek fogják hívni,
vagy mint láttuk, a terrorizmus
elleni küzdelemnek. 

A Jelentés arra a kérdésre
akar válaszolni, hogy mi alkal-
mas az emberiség megfélemlí-
tésére és a nagy háború helyet-
tesítésére. Részletesen foglal-
kozik a kötelező katonai szolgá-
lat előnyeivel, amelyet a rab-
szolgaság kifinomult és moder-
nizált formájának tekint.
Elemzi a véres-játékok szerepét
az átlagemberek manipulálásá-
ban. Ezek azonban nem alkal-
masak a nagy háború helyettesí-
tésére. Ezért olyan új ellenséget
kell találni, amely az egész vilá-
got fenyegeti, és annak olyan
elrettentőnk kell lennie, mint
magának a háborúnak.

Azt is megállapítják a
Jelentés szerzői, hogy egy ilyen
fenyegetésnek nem kell reális-
nak lennie. Egy kitalált fenye-
getés is megfelelhet a célnak,
feltéve, ha meggyőzőnek tűnik
az átlagemberek tömegei szá-
mára. E fenyegetések keresése-
kor elemezték a szegénységet,
mint lehetséges globális ve-
szélyt. Komoly figyelmet szen-
teltek annak, hogy a világűrből
idegenek inváziót hajtanak vég-

re a Földön. Különböző okok-
ból azonban egyik változat sem
felelt meg az államok feletti
globális hatalmi elit céljainak.

Egy elhitethető globális fe-
nyegetésre sikeresen pályázott
azonban a környezet-szennye-
ződés, amely később a klíma-
változás veszedelmes követ-
kezményeire változott át. A
globális elit stratégái úgy látták,

hogy a klímaváltozás kapcsán
lehet olyan jóslatokat készíteni,
amelyek kellően megfélemlítik
emberek millióit. Elemezték,
hogy milyen félelmet lehetne
kelteni a nagyméretű környe-
zetszennyeződéssel, s még azt
is számításba vették, hogy mi-
ként lehet fokozni a szennyezés
mértékét. A cél az volt, hogy ta-
láljanak egy alternatív ellen-
séget.

Ennek a Jelentésnek a hite-
lességét kezdettől fogva kétség-
be vonták. G. Edward Griffin
volt az, aki 1994-ben megjelent

könyvében1 megemlíti, hogy
maga a Jelentés állítja azt: egy
15 tagú speciális tanulmányi
csoport készítette, de tagjainak
személyazonosságát nem hoz-
zák nyilvánosságra. 1967. no-
vember 26-án John Kenneth
Galbraith, a Harward Egyetem
tanára Herschel McLandress
álnév alatt azt közölte a
Washington Post-ban, hogy tu-

domása van a Jelentés hitelessé-
géről, mert őt is meghívták,
hogy vegyen részt annak elké-
szítésében.

1 G. Edward Griffin: The
Creature From Jekyll Island

A jelenlegi környezetvédel-
mi politikai mozgalmak szem-
pontjából az a fontos, hogy akár
egy agytröszt a Jelentés szerző-
je vagy egy tudósokból álló
gondolati műhely, akár pedig
egy politikai szatírával van
dolgunk, a Jelentés hiteles ma-
gyarázatot ad a közelmúlt törté-

néseire. A klíma vészhelyzetre
hivatkozás és a napjainkban ki-
bontakozó klímahisztéria, vala-
mint a vele kapcsolatos propa-
ganda és politikai akciók arra
utalnak, hogy a Jelentésben ki-
fejtett elgondolások szinte min-
den részletükben végrehajtásra
kerülnek.

A zöldmozgalom kezdetben
arra irányult, hogy visszaszorít-

sa a nukleáris erőműve-
ket. Az 1970-es évek
elején a nukleáris tech-
nika azzal a reménnyel
kecsegtetett, hogy a jö-
vőben ez lesz az elektro-
mos energiatermelésnek
a meghatározó bázisa.
Gazdaságilag és környe-
zetvédelmileg sokkal
kedvezőbbnek bizo-
nyult, mint a fosszilis
energiaforrások, a kő-
szén és a kőolaj. Amikor
kirobbant a kőolajválság
az Európai Gazdasági
Közösség, ahogy akkor
az Európai Uniót ne-
vezték, egy nagyszabású
atomerőmű építési prog-
ramba kezdett. Ennek a
keretében 1985-ig meg-
épült volna mintegy két-
száz új atomerőműből

álló hálózat.
A Helmut Schmidt által ve-

zetett szociáldemokrata német
kormány kezdetben úgy vála-
szolt a kőolajválságra, hogy ter-
vet készített egy olyan atomerő-
mű hálózat felépítésére, amely
legalább negyvenkét gigawatt
energiát állít elő. A német terve-
ket csak a francia tervek szár-
nyalták túl. 1975 őszén pedig
Olaszország is elkészítette a ter-
veit, amelynek keretében húsz
atomerőmű épült volna
Olaszországban. Hasonló szá-
mú atomerőmű felépítésére ké-

Drábik J.: Miért nagy üzlet
a klímahisztériakeltés?
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szült Spanyolország is. 
A gyorsan növekvő nukleáris

ipar azonban egyre komolyabb
fenyegetést jelentett a Hét
Nővér nevű óriás vállalat ener-
gia monopóliumára. Fenyegette
az Egyesült Államoknak az
atomerőmű exportját is.
Pakisztántól kezdve Brazíliáig
mindenütt tervbe vették nukleá-
ris erőművek építését
Franciaország és Németország
közreműködésével. Az átlag-
emberek úgy gondolták, hogy
ez az új tendencia a technoló-
giai fejlődés természetes velejá-
rója. Ezt a meggyőződésüket
alátámasztotta az államok felet-
ti pénzügyi oligarchiának az a
propagandája, amely ebben az
időben végülis előidézte az
egész világgazdaságot megrázó
kőolaj-válságot. 

A hetvenes évek kezdetén az
angol-amerikai gondolati mű-
helyekből számos dokumentum
származott, amelyek segítségé-
vel egy világszintű propaganda
offenzíva indult be. Ennek a
gondosan előkészített kam-
pánynak a központi szereplője
Robert Orville Anderson, az
Atlantic Richfield nevű cégnek
az alapító elnöke volt. Robert
Anderson részt vett 1973-ban a
svédországi Saltsjöbadenben
tartott Bilderberg tanácskozá-
son. Ezen találkozón az álla-
mok feletti Globális Hatalmi
Elit eldöntötte, hogy beindítja
az ökológia mozgalmat, azaz
azt a politikai mozgalmat,
amely zöld néven vált ismertté
és ennek a vezetésével
Andersont bízza meg.

Anderson és vállalata sok
millió dollárt fektetett be az
Atlantic Richfield Alapítványba
és azon keresztül egy sor más
szervezetbe és mozgalomba.
Ezek mind nagyszabású kam-
pányba kezdtek az atomerőmű-
vek és a nukleáris energia ellen.
A zöld mozgalom egyik legsi-
keresebb csoportját „A Föld
barátai” (Friends of the
Earth) nevű szervezet alkotta,
amely indulásakor több, mint
kétszázezer dollár támogatást
kapott. Elsőként a Föld barátai a
német atomerőművek leállítását
tűzte ki célul. Frontemberük az
ifjú szocialistákhoz tartozó

Holger Strohm volt, aki 1973-
ban az amerikai agytrösztökben
kidolgozott érveket használta
Németországban. Holger
Strohm és mozgalma szervezte
például az 1976-ban
Brokdorfban az atomerőmű el-
lenes tüntetéseket, amelyek
többször is durva erőszakossá-
gokba torkolltak.
Franciaországban már csak sok-
kal enyhébb tiltakozásokra ke-
rült sor a Rockefeller klán pári-
zsi irodája egyik ügyvédjének,
Brice LaLonde-nak, a vezeté-
sével.

A Föld barátainak sikerült
megakadályozniuk egy urán ki-
termelési szerződést Ausztrália
és Japán között. A Föld barátai-
nak a tevékenységét jelentősen
segítette az Aspen Institute
Human Resources tanulmá-
nya, amelyet „A növekedés
határairól” (The Limits to
Growth) készített. Az Aspen
Intézet volt a legfontosabb glo-
balista szervezet, amely a zöld
mozgalmat és az akkor már ah-
hoz kapcsolódó baloldali ellen-
zéki szervezeteket ideológiailag
és pénzügyileg is támogatta. Az
Aspen Intézet kuratóriumához
tartozott Robert S.
McNamara, aki a vietnámi há-
ború idején az Egyesült
Államok hadügyminisztere
volt. Az Aspen Intézet szervez-
te meg 1972-ben Stockholmban
a környezetvédelmi világkonfe-
renciát. A stockholmi tanácsko-
zás elnöke az Aspen Intézet
egyik fontos személyisége,
Maurice Strong volt, a kanadai
Petro-Canada cég vezetője.

Az Aspen Intézet kulcsszere-
pet játszott abban, hogy az
ENSZ keretében létrejött egy
propaganda ügynökség, amely-
nek az volt a feladata, hogy aka-
dályozza a nukleáris energia
felhasználását az ipari fejlődés-
ben. Az Institute for
International Development and
Cooperation elnökségében részt
vett Robert O. Anderson,
Robert McNamara és
Maurice Strong, brit részről
pedig az angol munkáspárt
egyik vezetője, Roy Jenkins.

Az ENSZ stockholmi kör-
nyezetvédelmi konferenciájára
akkor került sor, amikor kirob-

bant az olajválság következté-
ben a Jom-Kippur háború. A
világkonferencia elsősorban a
nukleáris energia visszaszorítá-
sát célozta és olyan konkrét
programokat javasolt, amelyek
kedveztek a fosszilis energiák-
nak, elsősorban a kőolaj fel-
használásában. Közvetlen ha-
szonnal jártak olyan alapítvá-
nyok számára is, mint az
Atlantic Richfield Foundation
és a Rockefeller Brothers
Foundation.

Ebben az időben a World
Wildlife Fund (ma World
Wide Fund for Nature,
WWF) részesült a legtöbb
pénzügyi támogatásban. Ennek
a szervezetnek a felsővezetői
voltak a Bilderberg csoport ré-
széről Bernhard herceg és
John H. Loudon, a Royal
Dutch Shell világvállalat elnö-
ke. Az 1980-as évek elején e so-
rok írója személyesen beszélt a
német atomerőművek betiltását
követelő tüntetők néhány veze-
tőjével. Elmondotta nekik, hogy
tudomása szerint a német atom-
reaktorok a legfejlettebb tech-
nológia szerint készültek és biz-
tonságosnak tekinthetők. Azt a
választ kapta, hogy száz száza-
lékosan biztonságos atomreak-
tor nincs, mert bármikor előfor-
dulhat, hogy egy repülő szeren-
csétlenség folytán rázuhan egy
gép és az erőmű felrobban.
Ennek következtében óriási
környezet szennyeződés állna
elő.

A természetvédelem tehát azt
követeli, hogy ne legyenek nuk-
leáris reaktorok. Feltettem azt a
kérdést, hogy tüntetnek-e a
francia atomerőművek, ponto-
sabban az ötvenhat atomreaktor
ellen is, amire az volt a válasz,
hogy nem terveznek ilyen tün-
tetéseket. Franciaországban te-
hát, ahol mintegy hétszer annyi
atomreaktor működött, sokkal
nagyobb volt az esély, hogy az
egyik meghibásodik vagy egy
repülőgép szerencsétlenség kö-
vetkeztében katasztrófa követ-
kezik be. De ezek ellen a kör-
nyezetvédők nem tiltakoztak.
Ironikusan azt válaszoltam: ha
Franciaországban bekövetkezik
egy katasztrófa és felszállnak a
gombafelhők, akkor azok el-

mennek a Rajnáig és ott megáll-
nak, mert tudják, hogy
Németországban be vannak tilt-
va. „Vizum” nélkül pedig nem
mehetnek tovább a levegőben
sem. Erre hallgatás volt a vá-
lasz. 

Miért nagy üzlet a zöldbe
öltöztetett környezetvédelem?

A cap, vagyis a szén-dioxid
kibocsátás felsőhatárának a
kijelölése és az ezzel való ke-
reskedés korlátozza a környe-
zet-szennyeződést és megte-
remt egy növekvő piacot a kör-
nyezetvédelmi kvótákkal való
spekulációra. A legjobb klíma-
politika környezetvédelmileg és
gazdaságilag is korlátozza a ki-
bocsátást és ehhez hozzácsatol
egy piaci árat. Ennek több mód-
szere is van, az egyik módja az,
amit úgy hívnak, hogy „cap
and trade” vagyis a szén-dio-
xid kibocsátással való kereske-
delem rendszere. 

Ennek a rendszernek az a
célja, hogy csökkentse a kör-
nyezet-szennyeződést a Föld at-
moszférájában. A cap, vagyis a
sapkának nevezett felső korlát,
szigorúan korlátozza azoknak a
gázoknak a kibocsátását, ame-
lyek felelősek a környezet-
szenynyeződésért. A légszeny-
nyeződést korlátozó „sapka”
idővel azonban egyre szigorúbb
korlátozást jelent. A kereskede-
lem olyan vállalatok számára
jelent üzleti lehetőséget, akik
megvásárolják és eladják azt a
szennyeződési mennyiséget,
amely megengedi a szén-dioxid
kibocsátó nagy vállalatoknak és
gazdaságoknak, hogy több
szennyező anyagot bocsássanak
a légtérbe, mint ami őket ará-
nyosan megilletné. Az egyre
kevesebb szennyeződést kibo-
csátó országok ily módon úgy
tennék lehetővé, hogy helyettük
a nagy szén-dioxid kibocsátók
szennyezzék a környezetet,
hogy ezért ellenszolgáltatást
kapnak a nagy szennyezőktől.
Az így létrejövő kereslet és kí-
nálat pedig létrehozza az üveg-
ház-gáz kibocsátás csökkenté-
sével kapcsolatos világpiacot. 

A kereskedés arra ösztönzi a
vállalatokat, hogy a lehető leg-
költséghatékonyabb módon
csökkentsék a szén-dioxid kibo-

A cikk a teljes számban folytatódik.
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2020. február 24. Mandiner
Oláh Dániel interjúja

Interjú a Nemzetközi
Valutaalap, az IMF magyar
igazgatóhelyettesével

Nem ok nélkül tartanak or-
szágok az IMF-től – mondja a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
magyar igazgatóhelyettese, aki
szerint jól tette Magyarország,
hogy az IMF javaslatai helyett a
saját útját követve a növekedést
akarta beindítani 2010 után és
ma már az IMF jellemzően tá-
mogatja az olyan ösztönző jel-
legű gazdaságpolitikát, amiért
hazánkat kritizálta. Benk
Szilárd szerint mára általá-
nosan elfogadottá vált az
az irány, amerre elindult a
magyar gazdaságpolitika
2010-ben, de akkor még
nem tűnt annyira annak,
mert a nemzetközi közgaz-
dasági gondolkodást do-
minálták a korábbi prakti-
kák, az IMF-en belül pedig
a csoportgondolkodás, a
csordaszellem, ami miatt a
másként gondolkodó köz-
gazdászok nem mertek vé-
leményt mondani. Az
unortodox kifejezést az
IMF-igazgatóhelyettes
nem is szereti, hiszen ma „ez az
új főáram”. Magyar gazdaság-
ról, a kétezres évek ámokfutá-
sáról, hibás megszorító politi-
kákról és az euró, mint politikai
termék oltárán feláldozott
Görögországról is beszélget-
tünk az erdélyi származású, a
CEU-n végzett közgazdásszal. 

- GDP-növekedésben melyik
ország az elmúlt évtized növe-
kedési bajnoka?

-Az egész unióban Írország

nagyon kiemelkedő az elmúlt
évtizedben és előtte is, a válság-
ból gyorsan fel tudott állni,
minden szempontból kiemelke-
dik. A régiónkban talán
Lengyelországot mondanám,
akik elég szépen teljesítettek.
Románia is látszólag jelentősen
növekedett, de ők lényegesen
alacsonyabb bázisról, nekik
volt honnan. Nem kell ez senkit
félrevezessen, mert nagyon
fenntarthatatlan növekedés a ro-
mániai, követendő példának
nem tekinthető.

-Magyarországról mit mond-
hatunk? Leszakadás vagy fel-
zárkózás történik Nyugat-
Európához? 

-Leszakadásnak semmikép-
pen nem nevezhető. Zajlik egy
felzárkózás, ami leginkább az
utóbbi években gyorsult fel.
Kinyilvánított célja a kormány-
zatnak, hogy tartsa a két száza-
lékpontos növekedési többletet
az unióhoz képest. Egyelőre
úgy tűnik, hogy ez sikerül. Sőt,
beruházási robbanás zajlik
Magyarországon, miközben a
nemzetközi gazdaságban lassu-
lás van.

-A válság alatt és után na-
gyon bezuhantak a beruházások
Magyarországon, a környező
országokhoz képest is nagyon
alacsony volt a beruházási rá-
tánk, tehát volt honnan növe-
kedni. Másrészt szépen látszik,
hogy idén a beruházási ráta már
közelít a 30 százalék felé, ami
az egyik legmagasabb az egész
unióban, úgyhogy tényleg zaj-
lik egy beruházási robbanás. Az
uniós pénzeknek persze nem el-
hanyagolható a szerepe ebben.
Emellett a kormányzat is nagy
hangsúlyt fektet a beruházások
ösztönzésére. Egyelőre nagyon
jól ellenáll Magyarország a
most tapasztalható nemzetközi

lassulásnak, ami kevésbé gyű-
rűzött be.

-Ebben nagy szerepe van a
vállalati adócsökkentésnek is?

-Bizonyára ez is benne van,
abban, hogy jönnek a külföldi
beruházások, hiszen a társasági
adókulcs fontos tényező a nem-
zetközi tőke allokációja során,
és Magyarország kimondva
vagy kimondatlanul, de ver-
senybe szállt, és jó pozíciókat
foglalt el az alacsony társasági

adókulcs által. De emellett na-
gyon fontos a politikai stabilitás
is. Anekdotikus információk
szerint a vállalatvezetők régi-
ónkban Magyarországot tekin-
tik messze a legstabilabb or-
szágnak. És a stabilitás nagyon
fontos a külföldi beruházóknak,
lényegileg függetlenül attól,
hogy éppen milyen színezetű az
adott pillanatban hatalmon levő
kormány. Amíg például
Romániában csaknem féléven-
ként folyamatosan cserélődtek a
kormányok az elmúlt évek so-
rán, Magyarországon egészen
más a helyzet.

-Technológiai forradalmat
indított el a munkaerőhiány?

Elméletileg két lehetsé-
ges kifutása lehet a mun-
kaerőhiánynak. A bérek
évek óta dübörögnek
Magyarországon, és kér-
dés, hogy ez miként hat a
beruházásokra. Az egyik,
a pesszimistább, klasszi-
kusabb szcenárió, hogy
mivel a munkaerőnek a
kihasználtsága közelít a
korlátaihoz, a beruházá-
sok is lelassulnak majd,
mert nincs elég munkaerő.
A másik szcenárió, hogy
éppen azért, mert kevés a
munkaerő, és ami van, az
is drága, a munkát tőké-

vel, magasabb technológiával
helyettesítik majd a vállalatok.
Ez pedig húzza a beruházásokat
és főleg a technológiai váltáso-
kat. 

-Ez utóbbi a valószínűbb?
Mikro szinten nyilván mind-

kettőre találunk példát, de mak-
ro szinten nem nagyon látok
más kifutást, mint hogy az utób-
bi legyen domináns. Nyilván a
mértékét nehéz belőni. De hogy
belássuk, hogy miért is várható

A korábbi évelben sokat bíráltuk, néha becsméreltük is az IMF-et. Ezt most el-
nézést kérve visszavonjuk, már csak azért is, mert kollégáim szerint a

legérdekesebb interjút velük készítették, ráadásul magyar vezetôje is lett.

Oláh Dániel: interjú Benk Szilárddal az IMF magyar igazgató-helyettesével.

Objektív értékelés az unortodox magyar gazdaságpolitikáról

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Vízalatti képek az elôzô gyôztes PPS-bôl

A cikk a teljes számban folytatódik.



A tajvani kereskedők
Guangdongban a közelmúltban
hozták nyílvánosságra, a hajnö-
velő táplálkozás ápolását, ami
mindössze 3-4000 jüanba (1
dollár = 8 jüan) kerül. Ehhez
szükséges egy 6-7 hónapos le-
ánycsecsemő. Ebből készült a
szuper tápláló leves.

A Dong Wanban található
gyár tulajdonosa azt mondta:
"A magzat több hónapos, pör-
költ. 8 óra alatt elkészül". Egy
19 éves hunai lányt átölelve,
Wang Yang Yang büszkén
mondta: "Olyan 62 éves ko-
romban, mint én, minden este
van kedve szeretkezni.

Látva a szkeptikus újságíró
arcát, önként vállalta, hogy az
újságírót "tudásbővítésre" invi-
tálja..

Az első állomáson az újsá-
gírót a Guangdong tartomány-
beli Fo Shan Citybe (Foshan)
vitte, az étterembe mentek,
magzati levest enni, sajnos Li
úr azt mondta: "A borda (a
magzatra utalva) beszerzése
nem könnyű. Keresnek de, je-
lenleg nincs áru. Ezt a fajtát
nem lehet fagyasztani, frissnek
kell lennie és frissen kell fo-
gyasztani. ”

Li úr azt mondta nekünk, ha
valóban akarunk enni: „Van
egy városon kívüli pár, aki je-
lenleg 8 hónapos terhes, mert
két lánya van, tehát ha ezúttal
lány, akkor esetleg ehető ".

Az újságíró még mindig
gyanakodott, néhány hétig ki-
vizsgálta az interjút, csak hal-
lotta, de a saját szemével nem

látta. Úgy gondolta, hogy fel
kell adnia. Igen, az időjárás hi-
degebbé vált, néhány barát pró-
bál megjavulni. "

Az újságírót Dai Sonhoz ve-
zette, ahol a különleges menüt
kereste, ahol Cao főnöke min-
denkit a konyhába vezetett,
hogy megmutassa a titkot.

Cao úr olyan kicsi magzati
holttestet mutatott, mint egy
vágódeszkán fekvő cica, és kis-
sé zavarban volt, mondván: "5
hónapos a kicsi."

Cao úr azt mondta, hogy ezt
a nőstény magzatot egy barátja
találta vidéken, nem akarta
nyilvánosságra hozni a vételá-
rat, mondván, hogy az ár függ a
korától és attól, hogy él-e.

Wang úr is hozzátette, hogy
az étkezés 3500 jüanba kerül,
egyéb részleteket nem mon-
dott.

Az újságírók azt hallották az
emberekről, hogy a magzat
abortusz miatt halt meg, ha a
magzat él, az ár körülbelül
2000 jüan, figyelembe véve az
örökbefogadást. Amikor a
magzatot eljuttatták az étterem-
be, akkor már meghalt, és az,
hogy a magzat életben volt-e
vagy sem, nem volt fontos.

Ez az étkezés nem volt ínyé-
re, miután meglátogatta a
konyhát, semmit sem tudott en-
ni, ezért úgy tett, mintha beteg
lenne.
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Vajó Sándor

Borzalom! Kérem lapozzon tovább!

Fotóink az ,,étel”- készítés fázisait muntatja be
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Putyin éktelen
haragra gerjedt –

feltépôdött
történelmi sebek

Káncz Csaba, 2020. január 
Újra áll a bál Varsó és

Moszkva között, a Kreml sz-
erint a lengyelek kollaboráltak
Hitlerrel a Holokauszt során.
Varsó nincs könnyű helyzetben,

hiszen a jelenlegi kormányzat
arrogáns viselkedésével az
utóbbi években súlyosan aláásta
az ország diplomáciai kapcso-
latait számos szövetségessel. A
második világháború utáni
Németország szembenézett
történelmi bűneivel
(Vergangenheitsbewältigung),
elnyerve fokozatosan mind
szomszédai, mind a nemzetközi
közösség feloldozását és meg-
becsülését.

Az összeomlott Szovjetunió
fő utódállamaként Oroszország

viszont nem foglalkozik saját
történelmének kritikus feldol-
gozásával. Sőt a mai, KGB-sek-
től uralt orosz politikai vezetés-
nek köszönhetően a sztálini ter-
rort jórészt teljesen kivették az
orosz iskolák tananyagából.

Újramázolt
Generalisszimusz

A Kreml újra élteti a nagy
vezért és a propaganda hatására
mára az oroszok 70 százaléka
nyilatkozik elismerően arról a
véreskezű diktátorról, aki iga-

zoltan felelős több millió ártat-
lan orosz haláláért. Mi több, egy
titkos 2014 februári határozat
alapján mindazok iratait  a
hatóságok, Mi több, egy titkos
2014 februári határozat alapján
mindazok iratait megsem-
misítették a hatóságok, akiket
szovjet munkatáborokba
száműztek és aztán szabadon
engedtek. Becslések szerint
Sztálin Nagy Terrorjának 12
millió civil esett áldozatul az
1930-as évek második felében.

A második világháború
lezárásának közeleg a 75 éves
jubileuma, és Moszkva már
tavaly propaganda-hadjáratot
indított, miszerint Varsó
valójában Berlinnel karöltve
akarta megtámadni Sztálint.
Nem véletlen, hogy Észtország,
Litvánia, Lengyelország és
Románia tavaly augusztusban
közös közleményben hangsúly-
ozta a dezinformációs kam-
pányok és a manipulatív
történelmi tények elutasításá-

nak szük-
ségességét.

A Molotov-
Ribbentrop paktu-
mot aztán az
Európai Parlament
a világháború
kirobbanásának fő
okaként értékelte
szeptemberben, ék-
telen haragra ger-
jesztve Putyint.

Ki kezdte?
A múlt hónapban

a Kreml újra ny-
omás alá helyezte
Varsót, azzal vádol-
va a lengyeleket,
hogy valójában ők
kezdték a második

világháborút, és ráadásul kol-
laboráltak Hitlerrel a
Holokauszt során. A vita súlyos
árnyat vetett  Auschwitz felsz-
abadításának tegnapi, 75. évfor-
dulójára. Bár a tábort a szovjet
csapatok szabadították föl,
Putyint a lengyel kormány nem
hívta meg az ünnepségre.

Varsó most nincs könnyű
helyzetben, hiszen a kor-
mányzat arrogáns viselkedésév-
el az utóbbi években súlyosan
aláásta  az ország diplomáciai

kapcsolatait Berlinnel,
Brüsszellel és Tel-Avivval.

Jarosław Kaczyński, a kor-
mányzó PiS párt vezetője ritkán
ad interjút, de most vasárnap
igyekezett gyorsan Berlint ma-
ga mellé állítani egy behízelgő
interjúval a legnagyobb
példányszámú német napilap-
ban. Miközben dicsérte a „jog
és morál alapján működő
demokratikus Németországot”,
Putyint hazugságok folyamatos
terjesztésével vádolta.
Kaczyński szerint Berlinnek
több katonát kellene a
Baltikumba küldenie, hogy a
készültségi szint emelésével a
NATO elrettentő erőt mutasson
az agresszív Moszkvával szem-
ben.

A jelenlegi lengyel kormány
azonban láthatóan folyamatos
küzdelemben áll nemcsak a kül-
ső-, hanem a belső ellen-
ségekkel is. A múlt héten
Mateusz Morawiecki,
Lengyelország
Minisztertanácsának elnöke
nemcsak Moszkvát támadta egy
interjújában, hanem a szél-
sőjobboldali Konfederacja pár-
tot is, állítólagos oroszbarát
vonalvezetése miatt.

Trump többfron-
tos támadása a
Huawei ellen –
pácban London

Káncz Csaba, 2020. február 19.,
09:48

Privátbankár.hu

Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô tör ténelme 2020/01.

Események felidézése 2019 decemberétôl  20 20  márciusáig az internetrôl 

Tallózás a téli idôszak
aktuális információiból



Cimkék USA , Huawei , 5G ,
Donald Trump , Káncz Csaba

Washington a nagyhatalmi ver-
sengés szerves részeként most
több fronton is támadást akar indí-
tani a Huawei ellen. Ha az
Egyesült Királyság nem vonja
vissza pozitív döntését a kínai
gyártóval kapcsolatban, akkor a
konfliktus negatív hatással lesz a
Washington és London közötti ke-
reskedelmi tárgyalásokra, és a hír-
szerzési információik cseréjére.
Káncz Csaba jegyzete.

Fotó: Reuters

A 2017. decemberi
Nemzetbiztonsági Stratégia óta
hivatalosan is újra a nagyhatalmi
versengés lett Washington első
számú biztonságpolitikai prioritá-
sa. Tehát igazán ne legyünk meg-
lepve, amikor Mark Esper ameri-
kai védelmi miniszter a hétvégi
Müncheni Biztonsági
Konferencián kijelentette: „a
nagyhatalmi versengés időszaká-
ban vagyunk”, nem rejtve véka
alá, hogy „az alacsony intenzitású
konfliktustól el kell mozdulnunk
és újra fel kell készülnünk egy
magas intenzitású hadviselésre”.
A politikai állóháborúba süllyedt
Washingtonban nagyon kevés do-
logban van napjainkban egyetér-
tés a két nagy párt között, de a
Kína elleni feltartóztatás szüksé-
gessége feltétlenül ide tartozik.

Az európai középhatalmak vi-
szont ezt másként látják. Valóban,
Washington és európai NATO-
partnerei között újra fellobbant a
konfliktus a müncheni konferen-
cián, amelynek közvetlen előzmé-
nyeként a Fehér Ház dörgedelmei
ellenére Párizs, London és Berlin
nem hajlandó kitiltani a Huawei-t
az 5G-s infrastruktúrájuk kiépíté-
séből. A német nagykoalíció már
hónapok óta huzakodik ezen a

kérdésen, márpedig a New York
Times tegnapi értesülése szerint
Berlin követni fogja London pél-
dáját, és beengedi a kínai gyártót a
következő generációs hálózat épí-
tésébe.

Washington most a kiszivárgott
értesülések szerint több fronton is
támadást akar indítani:

A Fehér Ház kabinetfőnöke,
Mick Mulvaney vezeti azt a dele-
gációt, amely ma Londonban pró-

bálja meggyőzni a brit miniszter-
elnököt, hogy vonja vissza dönté-
sét a kínai gyártóval kapcsolatban.
A vita azt jelzi, hogy az amerikai-
brit viszonyok rosszabbak, mint
amilyen képet bármelyik fél láttat
erről. Ha London nem vonja visz-
sza döntését, akkor a konfliktus
negatív hatással lesz a két ország
kereskedelmi tárgyalásaira, illetve
hírszerzési információik cseréjére.

A Wall Street Journal hétfői ér-
tesülése szerint a Trump-kor-
mányzat új kereskedelmi korláto-
zásokat fontolgat, amely értelmé-
ben a kereskedelmi minisztérium

a világ összes chip-gyártóját köte-
lezné amerikai jóváhagyás beszer-
zésére, ha amerikai chip-gyártó
műszert használva adnak el chipet
a Huawei számára.

Az USA-nagypolitika a kínai
céget és két leányvállalatát zsaro-
lással, valamint ipari titkok meg-
szerzésére szervezett összeeskü-
véssel vádolja. A cél vélhetően az,
hogy a cég elítélése után az aktuá-
lis jogszabályok alkalmazásával
annak európai partnerei is szün-
tessék meg vele az együttműkö-

dést, ellenkező esetben pénzügyi
szankciókkal sújthatók.

Szintén az amerikai megfonto-
lások alá került, hogy Washington
betiltaná azon polgári repülőgé-
pek számára készült hajtóműve-
ket, amelyet az amerikai General
Electric és a francia Safran 2014
óta értékesít Kínába. Ezt a javas-
latot értesülések szerint a február
28-i kormányülésen vitatják meg
Washingtonban. A General
Electric most bőszen lobbizik a lé-
pés ellen, amelynek egyébként
nincsen nemzetbiztonsági aspek-
tusa. Ha viszont a Trump-kor-

mányzat támogatná a javaslatot, a
felbőszült Párizs még közelebb
közelebb húzódhat Pekinghez.

Káncz Csaba  

Bôvült azon olasz
kisvárosok listája,
ahol mindössze 1
dollárért, (kb. 300
Ft) lehet házakat

vásárolni
Portfolio 

Még eggyel bővült azon
olasz kisvárosok listája, ahol
mindössze 1 dollárért, vagyis
körülbelül 300 forintért lehet
házakat vásárolni, ebben az
esetben azonban az eddigi idő
és minimális felújítási költség-
korlát sem köti az új tulajdono-
sokat - írja a CNN Travel.

Körülbelül egy éve,
2019 januárjában
írtunk róla, hogy a
Sambuca nevű
szicíliai kisváros-
ban mindössze 1
dollárért, azaz
körülbelül 300
forintért kínálnak
lakásokat, hogy
ezzel hozzák vissza
az életet az elnépte-
lenedett
településre. Egy
kikötése volt a
helyi önkor-
mányzatnak, még
pedig, hogy az új
tulajdonosoknak
három éven belül

újítsák fel a lakásokat, mini-
mum 4,85 millió forintnak
megfelelő értékben.

2019. 01. 18.
300 forintért kínálnak
nyaralókat az olasz kisvárosban
A kezdeményezés hatására több
olasz kistelepülés önkor-
mányzata indított hasonló pro-
gramokat, hogy ezzel lassítsák
az elnéptelenedést és a
lakóházak leromlását. Egy év
alatt már 11 ilyen községről,
kisvárosról lehetett tudni, az
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észak-olasz Borgomezzavalle-
től kezdve a szicíliai Bivonáig. 

Olasz kisvárosok

Egy dollárért házakat áruló
olasz kisvárosok, forrás: CNN
Travel
Most ez a lista bővült a Rómától
és Nápolytól is délebbre eső
Bisaccia településsel, a többi
kisvárossal ellentétben azonban
itt nincs kikötés, hogy az új tu-
lajdonosok mennyi idő alatt és
milyen értékben újítják fel a ro-
mos egy dollárért vásárolt új ot-
thonukat. A 90 felújítandó ház
egymáshoz nagyon közel
helyezkedik el, némelyikük
nemcsak szomszédos épület,
hanem közös bejárattal ren-
delkeznek, így a polgármester
arra biztatja az új vásárlókat,
hogy rokonaikkal, ismerő-
seikkel, szomszédaikkal együtt
költözzenek Bisaccia-ba. 

Rengeteg munkás
él szegénységben

Európában
Az EU-ban tízből egy

dolgozó szegénynek számít,
azonban az egyes országok
között hatalmas különbsé-
gek vannak.

Tízből egy foglalkoztatott
szegénységben élt az
Európai Unióban 2018-ban
– derült ki az Eurostat adata-
iból. Az elmúlt évtizedben
kedvezőtlen tendenciát lát-
hattunk, hiszen tíz év alatt
8,6%-ról 9,5%-ra emelke-
dett ez a ráta. A nemek kö-
zötti különbség itt is tetten
érhető: a férfiak kedvezőtle-
nebb helyzetben vannak,
mint a nők. A foglalkoztatott
férfiak 9,9%-át fenyegette
szegénység, míg a nők
9,1%-át.

In work poverty
20200131

Forrás: Eurostat

A legnagyobb mértékben
a részmunkaidősöket fenye-
geti a szegénység. A rész-
munkaidőben dolgozók két-
szer akkora valószínűséggel

váltak szegénnyé 2018-ban,
mint a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak. Ami nem
is meglepő, hiszen részmun-
kaidőben jóval nehezebb el-
érni a mediánjövedelem
60%-át, mint teljes munka-
időben. A részmunkaidősök
15,7%-a számított szegény-
nek, míg a teljes munkaidő-
sök 7,8%-a.

Az egyes országok között
hatalmas különbségek vol-
tak. Romániában a foglal-
koztatottak 15,3%-a számí-
tott szegénynek,
Luxemburgban 13,5%-a,
míg Spanyolországban és
Olaszországban 12,9, illetve
12,2%-a. A legkisebb, 3,1%-
os munkaszegénységi rátá-
val Finnország rendelkezett,
amelyet Csehország (3,4%)
és Írország (4,9%) követett.

Egy évtized alatt a legna-
gyobb növekedést
Luxemburgban mérték
(+4,1%-pont), de
Olaszországban (3,2%-
pont) és az Egyesült
Királyságban (2,8%-pont) is
érdemben nőtt a dolgozói
szegénység. Az Eurostat
adatai alapján a legnagyobb
csökkenést Görögországban
mérték (-3,3%-pont), de je-
lentős csökkenés volt még
Lettországban és
Romániában is, egyaránt
2,4%-pontos.

Magyarországon 8% fe-
letti a dolgozói szegénységi
ráta, amely alatta marad az
EU-átlagnak, azonban
2008-hoz képest még így is
2,6%-pontos növekedést
mért a hivatal. Ezzel éppen,
hogy lecsúsztunk a legtöb-
bet rontó országok listájáról.

Magyarországon 10%-os
rátát is láthattunk hosszú
ideig, hiszen a közfoglal-
koztatás tömegessé válása
emelte a dolgozói szegény-
séget, ők tartósan és folya-
matosan jóval a minimálbér
alatt keresnek. A közmunká-
sok korábban döntő részben
munkanélküliek voltak, a
közmunkássá válásukkal
azonban foglalkoztatottá
váltak, és bekerültek azok

közé, akik dolgoznak, de
egyúttal szegények is. Az el-
múlt egy-két évben már
csökkent a közfoglalkozta-
tottak száma, valamint ér-
demben nőtt a minimálbér
és a garantált bérminimum,
ami valamelyest csökkentet-
te a dolgozói szegénységet
is.

Titokban szervezik
a cigányságot a
magyarok ellen
Sok szakember figyel-

meztette a kormányt és az il-
letékeseket már korábban is,
hogy olyasmi készül, ami-
nek beláthatatlan következ-
ménye lesz. 

Német és magyar liberális
civilszervezetek szervezik a
cigányságot a magyarság el-
len Baranyában.

Már régebben megírták a
Leleplező Magazin blogban,
hogy a kormányváltásra és
muszlim invázióra törekvő
erők magyarországi re-
ménysége a cigányság, lásd
a bejegyzés legalján levő
linket.

Mi a veszély (innentől
Stoffán György írása)

Történetesen, ha a hazai
cigányság és a migráció ösz-
szetalálkozik, az visszafor-
díthatatlan tragédia.

Mai információnk ezt a
félelmet támasztják alá.
Ugyanis, egy reggeli tele-
fonbeszélgetés olyasmire
hívta fel a figyelmet és
olyasmiben kérte segítsé-
günket, ami részben tör-
vénytelen, másrészt belátha-
tatlan veszélyeket hordoz. A
szervezők külföldi és ma-
gyar civilszervezetek (felté-
telezhetően magyar, helyi
hivatalos szervek közremű-
ködésével).A helyszín
Magyarország, Baranya me-
gye. Az ügy titkos, a kiszi-
várogtató retteg, de köteles-
ségének érezte közölni, amit
tud.

Az újságíró, író ezáltal azt
érzi kötelességének, hogy
nyilvánosságra hozza, amit
az informátor elmondott.  

Egy Duna-menti faluban
megjelentek a civil szerve-
zetek, amelyek a nevelőszü-
lői hálózat teljes listájának
birtokában keresik fel a ne-
velőszülőket, és ajánlanak
egy hihetetlenül jól fizető le-
hetőséget: Németországból
kellene befogadni viselke-
dészavaros, 16 év feletti fia-
talokat, gyerekenként és ha-
vonta 600.000 forintos el-
lenszolgáltatásért. A fiatalok
Magyarországon nem jár-
hatnak iskolába, hanem né-
metországi iskolájuk képzi
őket tovább is az interneten
keresztül. A szervezés titkos,
ezért az informátor rettegve
adta szerkesztőségünk tud-
tára a fentieket.

A hír nyilvános része kö-
rülbelül ennyi. A tartalma és
a veszélye azonban sokkal
nagyobb figyelmet érdemel,
tehát tájékoztattuk erről
Bayer Zsolt és Jurák Katalin
kollégákat, valamint a hiva-
talos belügyi szerveket és a
cigány felzárkóztatással
foglalkozó szakembert.

Már korábban is előfor-
dult, hogy a hazai kisebb-
séggel hozták össze civil
szervezetek a migráns fiata-
lokat, amiből több esetben
házasság és családalapítás is
volt már, legalizálva a mig-
ráns fiatalok magyarországi
tartózkodását. Miközben a
cigányságot a liberális civi-
lek folyamatosan uszítják a
magyarság ellen, a cigány
nacionalizmus soha nem lá-
tott méreteket ölt, és a ma-
gyar-gyűlölet csillapíthatat-
lan. A legutóbbi gyöngyös-
patai esetből pedig, világo-
san látszik, hogy az igazság-
szolgáltatás is ennek a drá-
mai folyamatnak a támoga-
tója. Ha a migránsok és a ci-
gányság magyar gyűlölő ré-
sze a liberális magyarellenes
civilszervezetek segítségé-
vel "egymásra talál", és
mindezt a jog is támogatja,
akkor Magyarországon soha

A cikk a teljes számban folytatódik.



Írta:  vilagfigyelo.com
Világot meghódító talál-

mányaik az egész világon
elismerést arattak. Csak ide-
haza nem becsülik meg őket
eléggé, kevés szó esik ró-
luk...

10 fiatal magyar feltaláló,
akiről sosem hallottál, pedig
minden magyarnak tudnia
kellene róluk!

Büszkék vagyunk rájuk!
Mi, magyarok iszonyatosan
büszkék vagyunk a Nobel-
díjas tudósainkra, méghozzá
joggal. A jövő nagy feltalá-
lóit azonban nem a Nobel-

díjas nagyjaink, hanem a fi-
atal és kreatív elmék közt
kell keresnünk.

Szegedi Melinda és
az e-fásli

Egy 16 éves diáktól az
ember maximum azt várja,
hogy megtanulja a leckét,
nem pedig azt, hogy forra-
dalmat hozzon a gyógykeze-
lésekben. Szegedi Melinda
mindenesetre jó úton jár eh-
hez, ugyanis találmánya, az
okosfásli aranyérmet hozott

haza Kínából, az Ifjúsági
Tudományos és
Technológiai Versenyről.

Melinda egy olyan e-fás-
lival indult a versenyen,
amit fűteni és hűteni is lehet,
és a módszerével a test hő-
mérsékletét nagyon köny-
nyen lehet változtatni, ami
komolyan segíthet a bőrbe-
tegségek, bőr alatti elválto-
zások és fekélyek gyógyítá-
sánál.

Melinda azért kezdett el
egy okosfáslin dolgozni,
mert kiskora óta problémás
a bokaízülete, és amikor sa-

ját magának kellett rajta cse-
rélgetni a borogatást, akkor
elgondolkodott azon, hogy
ezt elektronikus módszerrel
is meg lehetne oldani.

.

Hegedûs Andrea és
az üvegtextil

Hegedűs Andrea designer az
üveg és a textil fantáziadús
kombinációjából csodás anya-
got hozott létre, és az üvegtex-
til azóta egyre komolyabb sze-
repet játszik az igényes enteri-
őrtervezés területén.
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Tudjanak meg többet az elhallgatott
10 fiatal magyar feltalálóról

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Az AHCC (Active Hexoze
Correlated Compound - Aktív
hexóz korrelációs vegyület) a
Shiitake gyógygomba micéli-
umtelepeinek hosszú folyamatú
tenyésztéséből nyert kivonat.

Ez az eljárás mostanáig nem
volt lehetséges: főleg hosszabb
időperiódusokban volt nehéz a
telepek fenntartása, azonban
csíramentes környezet biztosí-
tásával a bazídiumos gombák
tenyésztése már eredményes.

Az AHCC rákkezelési terápi-
ák és egyéb immunhiányos álla-
potok kiegészítő kezeléseként

megerősítheti és stimulálhatja
az immunrendszert a hatéko-
nyabb gyógyulás érdekében.

Az AHCC mint BVM
Ez a biológiai választ módo-

sító kivonat Serkentheti és erő-
sítheti a beteg képességét arra,
hogy legyőzhesse a rákos meg-
betegedést. A beteg immun-
rendszerének megerősítése által
a rákos megbetegedés könnyeb-
ben gyógyítható, megszüntethe-
tő lehet.

A rákos megbetegedések hát-
terében a legyengült immun-
rendszer áll, melynek következ-

tében egyes sejtek módosulnak,
a szervezetben rákos elváltozás
jelenik meg. Más szóval a rák
az immunrendszer megbetege-
dése. A rákos betegségek gyó-
gyításában elengedhetetlen a
szervezet természetes védő-
rendszerében fellépett rendelle-
nességek és elváltozások meg-
szüntetése.

Az AHCC helyreállíthatja és
stimulálhatja a betegek immun-
rendszerét, a szervezetnek segít
megtámadni a rákos sejteket,
aktivizálhatja az immunrend-
szert és regenerálhatja a legyen-

gült immunrendszert.
A kemoterápia drasztikus ke-

zelésnek tekinthető, különböző
mellékhatásokkal jár, mint az
erős hányinger, a gyakori há-
nyás, hajhullás, étvágytalanság,
csökkent májfunkció, ugyanak-
kor csökken a vérben megtalál-
ható fehérvérsejtek és vörösvér-
testek száma.

Az AHCC szabályozhatja és
redukálhatja a rákellenes keze-
lések mellékhatásait, mind-
emellett segítheti a kemoterápia
hatékonyságát. Javíthatja a be-
tegek általános közérzetét, ezzel

Szlimák Hajnalka – Eltitkolt gyógymódok rovatSzlimák Hajnalka – Eltitkolt gyógymódok rovat

Korunk új felfedezése az AHCC, minden
daganatos betegnek használnia kellene

A cikk a teljes számban folytatódik.



Kedves Barátom!
A Székely Nemzeti Tanács

aláírásgyűjtést kezdeményezett
annak érdekében, hogy Európa
hagyományos nemzeti közössé-
gei, köztük a székelység is meg-
tarthassák identitásukat a saját
szülőföldjükön. Egymillió alá-
írást kell összegyűjtenünk 2020
május 7-ig. Az idő sürget! A

szükséges aláírásoknak eddig
csak alig több, mint az 5%-a jött
össze (valamivel több, mint
50.000 aláírásról beszélünk). Mi
székelyek együtt küzdünk
baszk, katalán, breton, sziléziai,
dél-tiroli, és még sok más nem-

zetből való barátunkkal azért,
hogy az akció sikeres legyen. Ki
kell mondani: ez a petíció bi-
zony a pénzről szól! Tele a pad-
lás a szépen hangzó politikai
ígéretekkel. Azért harcolunk,
hogy az Unió fejlesztéspolitiká-
ja kezelje kiemelt figyelemmel a
Székelyföldhöz hasonló nemze-
ti régiókat, vagyis azon térsége-

ket, melyeket nemzeti,
etnikai, kulturális,
nyelvi sajátosságok kü-
lönböztetnek meg az
őket körülvevő régiók-
tól. Azt akarjuk elérni,
hogy létrejöjjön egy
külön finanszírozási
mechanizmus, mely ki-
zárólag és közvetlenül
e nemzeti régiók szá-
mára elérhető. Ezzel
biztosítható volna egy-
részt, hogy az Uniós
forrásokat ne lehessen e
nemzeti közösségek el-
len használni (mint
ahogy azt a diszkrimi-
natív forráselosztáson
keresztül jelenleg töb-

bek között Románia és
Szlovákia is teszi), másrészt
szavatolni lehetne, hogy fenn-
maradjon Európa nyelvi és kul-
turális sokszínűsége, mely épp e
nemzeti régiókban van legin-
kább veszélyeztetve.

A projekt pártok feletti, és
mentes mindenféle belpolitikai
felhangtól. Nem sajátította ki, és
nem sajátítja ki egyetlen politi-
kai irányzat sem. Mindenkire
számítunk, akinek fontos a szé-
kelyek megmaradása, és akinek
fontos az európai nemzeti ki-
sebbségek megerősödése.

Az akcióról részleteket a
Székely Nemzeti Tanács
Facebook oldalán, illetve a
www.nemzetiregiok.eu oldalon
találsz. Az online aláírásra is az
utóbbi honlapon keresztül nyílik
lehetőség.

Kérünk, Te is segítsd törek-
véseinket!

1. Módosítsd Facebook olda-
lad profilképét a nemzeti régiók
keretével. A keret erre a linkre
kattintva érhető el.

2. Segíts, hogy a kezdemé-
nyezés a széles nyilvánossághoz
eljusson. Írj cikket, készíts tudó-
sítást, forgass videót az akció-
ról! Generálj tartalmat, és he-
lyezd el azt az általad elérhető
hagyományos médiában, vagy
közösségi portálon!

3. Segíts anyagi források fel-
kutatásával. A projekt pillanat-
nyilag semmiféle jelentősebb
állami, vagy hivatalos anyagi tá-
mogatásban nem részesül. A
kampányra fordítható pénzeink
rendkívül korlátozottak. Anyagi

támogatásokat a Székely
Nemzeti Tanácsnak jogi szemé-
lyiséget adó Siculitas Egyesület
alábbi számlaszámaira lehet
küldeni:

Asociaţia Siculitas Egyesület
OTP BANK – Târgu

Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036

0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200

0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200

0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200

0036 0774 HU01
Kérlek add tovább ezt a felhí-

vást! Küldd el barátaidnak, és
kérd meg őket, hogy ők is te-
gyék ugyanezt. Osszák meg le-
velünket teljes címlistájukkal.
Jelen pillanatban ez a személyes
networking tűnik a leghatéko-
nyabb kampány-eljárásnak. A
publikációs lehetőségekről szó-
ló ötleteiteket, kampányfinan-
szírozási javaslataitokat, és
egyéb visszajelzéseiteket kérlek
küldjétek a
nemzetiregiok@gmail.com
email címre. Írjatok nekünk!
Figyeljétek a netet, hamarosan
indul Twitter, Instagram, és
Youtube felületünk.

Ha az online tér velünk, ki le-
het ellenünk!

Pesty László producer
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Európa legszebb várai
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Ilyen
névem indí-
tottunk új ro-
vatösszeállí-
tást a Föld
másik olda-
lán élő kollé-
gák írásaiból.
Ide tartozik
Szingapur-
ból Neményi

Péter,
Ausztráliából
a nyugállo-
mányba vo-
nult Cseh
Ferenc és
Baranyi
Győző, no
meg mások
Péld. CNN-es
kollégánk, 

Nagyon sok Fakenews-t
kapunk, hazug tudósításo-
kat, híreket, ,,aktuális” ér-
tékeléseket. Régebben,
csak szenvedélyes elméle-
tek, kitalált történetek, el-
ferdített vélemények zak-
latták a szerkesztőket, akik
emiatt óvatosak, kételke-
dők lettek. Csak a lényegé-
re tértem ki, hogy jobban
megértsék, már immunis
vagyok a legelképesztőbb
,,szenzációkra” is. Amikor
előállt a fantasztikus infó-
val a munkatársam, Vajó
Sándor, jót nevettem rajta,
majd kioktattam, s elküld-
tem a melegebb éghajlatok-
ra. Hiába, hiszen onnan
jött, Új Zélandról. A mese-
mese-meskete lényege az
volt, hogy bestseller-doku-
mentum könyvszerzőnkre,
Gerald Williams történész-
kutatóra hivatkozott, mi-
szerint a Náci Bunkerből
egy alagút vezetett  a met-
róhoz. Tömeggyilkos dik-

tátorunk metróra szállt, el-
ment egy kis repülőtérre,
onnan Dönitz tengernagy
tengeralattjáró bázisára és
huss. Vajó kollégám meg-
szerezte az FBI két évtize-
den át folytatott titkosítás-
ból feloldott nyomozásá-
nak anyagait. Én is nyomo-
zásba kezdtem, és hipp-
hopp a képernyőmre kerül-
tek a dokumentumok. Már
nem nevettem. Különösen
akkor nem, amikor a nem-
zetközi nyomozócsoport
beszámolt arról, hogy
Franco spanyol diktátor pa-
lotájába is eljutott, ott nyo-
maveszett, a nyomokat el-
tüntették, de a valahogy
megmaradt az egyik falon
hatalmas horogkereszt, az-
tán megtalálták német SS
katonák házitemetőjét is.

Az egészet tetőzte, hogy
este pihentetőül bekapcsol-
tam a tévét és műsorkere-
sés közben rábukkantam
egy Digi adásra. A Hitler

nyomait kutató nemzetközi
tudóscsoport éppen Francó
palotájában kutakodott.
Kiderült, hogy Hitler a há-
ború után járt spanyol dik-
tátor kollégájánál is.
Mindez kikényszerítette a
döntést belőlem: az egész
témával az FBI nyomozati
anyagok és a dokumentum-
filmek, no meg egyes kuta-
tókkal és szakértőkkel foly-
tatott beszélgetések alapján
megírjuk ezt az ellentmon-
dásos, agyonmanipulált
történetet. Miért agyonma-
nipulált? Azért mert az
egyik győztes hatalom ver-
ziója lett a ,,hivatalos” tör-
ténelem. Úgy, hogy a má-
sik győztes hatalom, az
USA a holttesteket nem is
látta. Arra persze nem es-
küdnék meg, hogy a ,,szer-
ző” Sztálin volt, de amikor
meghallotta a német diktá-
tor öngyilkosságát, azonnal
látni akarta a holttesteket.
Vitték is Moszkvába, két

szerencsétlent meggyilkol-
tak (nem lettek a
Szovjetunió hősei), leön-
tötték őket benzinnel és az
sem okozott problémát,
hogy Hitler megégett kopo-
nyája a későbbi vizsgálatok
szerint nőinek bizonyult.
Miért gondolom ezt?
Tudják azt önök, hogy a
németeket legyőző szovjet
csapatok szinte minden nőt
megerőszakoltak.
Százezreket. Az se lepne
meg, ha kiderülne, német
kislány, érett nő, ifi asz-
szony, nagymama, stb. csak
akkor szülhetett, ha az apa
orosz katona volt. Sztálin
agyából kipattanhatott,
hogy a jövőben a lakosság
legyen genetikailag orosz-
német.

G. Williams története és
könyve is jó, de én mégse
hiszem el. Persze ez a ver-
zió is elképzelhető, de ki-
alakult egy világszerte elfo-
gadott történelem...
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Csendes-óceáni szekció!

Vajó Sándor - Gerrald Williams:

Hitler nem halt meg 1945-ben,
FBI-anyagok a menekítésérôl

A cikk a teljes számban folytatódik.



Közeleg hazánk megcsonkí-
tását jelentő békediktátumok
100-ik évfordulója, melyeket
reánk erőltettek az első nagy há-
borút lezáró békekonferencián
Versailles-ban, a kis Trianon ne-
vű palotában 1920 junius 4-én.
Sokáig gyásznapként éltük meg
a Kárpátmedence feldarabolá-
sát, sőt a második világháborút
követően beszélni sem szaba-
dott róla, nehogy a szomszéd ál-
lamok érzékenységét megsért-
sük vele. Most, a rendszervál-
toztatás után 30 évvel elérkez-
tünk csonkaságunk centenáriu-
máig és azt sem tudjuk, hogy
összetartozásunkat ünnepeljük,
vagy gyászoljuk a korábbi eze-
réves hazánkat, amit idegen ha-
talmak egy tollvonással dara-
bokra szabdaltak.

Közben a kereszténység is

átalakult hasonlóan
Magyarországhoz, hiszen az
eredeti történet főszereplőjét,
Isten egy fiának a szenvedéstör-
ténetét más megvilágításba he-
lyezték. Jézust végül is megöl-
ték a rómaiak, hiszen a zsidó
vezetés úgy döntött, hogy halál-
ra itéli őt a reájuk veszélyes tan-
tételei miatt. Követőit évszáza-
dokon át üldözték a rómaik és
zsidók egyaránt, majd amikor
rájöttek, hogy megállítani már
nem lehet ezt az új vallást, ahol
mindenki üdvözülhetett váloga-
tás nélkül, ha elfogadja annak
törvényeit. Élére álltak a római
kereszténységnek és a pusztuló
birodalom romjain felépült a
megváltó egyháza. Egészen
1054-ig Egyházról beszéltünk,
majd Róma és Bizánc szétvállá-
sával ez az Egység megszünt és

két oszlopon fejlődött tovább,
keleti és nyugati kereszténység
néven egészen a reformáció
kezdetéig. 

Darabjaira töredezett ekkor a
jézusi egyház nyugati maradé-
ka. Keresztény ölt keresztényt
az eltérések helyi változatai mi-
att. Már zsidó-kereszténységről
is beszélnek sokan, ami nagy
változást jelent az eredeti felál-
lást nézve, hiszen ha jól emlék-
szem ők kivánták halálát a ró-
mai hatalom képviselőitől. A
zsidók XX-ik századi szenve-
déstörténete így Jézus Krisztus
szenvedéstörténetének helyébe
került, két gyilkos háborút kö-
vetően. Még egyetlen zsidótól
sem hallottam, hogy ő keresz-
tény volna, azaz zsidó-keresz-
tény, mivel e két ellentéten
nyugszik az ótestamentumi

Tóra gondolatvilága, ami a
Talmuddal kiegészülve teljesen
eltér a Jézusi kereszténység
alaptermészetétől, aki új vallást
alkotott mindenki más számára.
Ez a kettősség érezhető ma
Magyarországon (már ami
megmaradt belőle). Az egyik
oldal a holocaustot fájlalja, a
többiek Trianont. Magyar az
akinek fáj Trianon, mondják so-
kan!

Rengeteg holocaust-emlék-
mű épült világszerte, de
Trianon-emlékműből csak el-
vétve akad hazánkban, azok is
szinte másodlagosak, támogatás
nélkül, pedig hazánk megcson-
kítása azóta is tart, sőt a     ha-
tárainkon kivül rekedt testvére-
ink száma megfeleződött 1920
óta, miközben új nemzetek ha-
szonélvezőinek száma megkét-
szereződött, megháromszoro-
zódott ezalatt. Tavaly volt sze-
rencsém Budapesten részt ven-
nem a 99-ik évi megemlékezé-
sen a Trianon társaság rendezé-
sében nem sokkal azután, hogy
sokezer fiatal ünnepelte az ösz-
szetartozás napját zenével,
tánccal egybekötve a Parlament
épülete előtt. A hivatalos ün-
nepség a Hősök terén néhány
órával később kezdődött, nyil-
ván ezért fulladt érdektelenség-
be a gyászolók emlékezete,
mert lássuk be ez inkább gyász-
nap marad azoknak, akiknek
hozzátartozói Magyarország
határain kívül rekedtek száz év-
vel ezelőtt. 

Nem tudom hogyan, s mi-
ként készülnek megemlékezni
megcsonkításunkról úgy, hogy
ne sértsék vele a szomszéd álla-
mok érzékenységét, melyek
még nem is léteztek 1920-ban,
csak az erőszakkal összetákolt
képződmények maradékai let-
tek mára, mint az 1993-ban ki-
kiáltott Szlovákia, akik kira-
gadták címerünkből a hármas-
halom mellett a kettős keresz-
tünket is. Jugoszlávia szétesése
után Horvátország és Szerbia
örökölte a tőlünk elrabolt terü-

Baranyi Gyôzô

Trianon színdróma - Közel a 100. évforduló
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Valahol�a�Nagy-Magyarország
területén�láttak�ehhez�hasonló�

hosszúnyakú�cicát

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Nő a migrációs nyomás

Pintér Sándor belügyminisz-
ter a déli határnál tartott rendkí-
vüli főkapitányi értekezletet.
Kiderült: egyre többen vannak
azok az illegális migránsok, akik
kinyitják a vasúti konténereket,
és azokban bújnak meg.

Rendkívüli rendőrfőkapitányi
értekezletet tartott Pintér Sándor

belügyminiszter hétfőn
Bácsalmáson, a Magyarország
schengeni határszakaszán felerő-
södött migrációs nyomás miatt.
Az értekezleten a
Belügyminisztérium közbizton-
sági főigazgatója, az országos
rendőrfőkapitány és helyettesei,
a budapesti és a megyei rendőr-
főkapitányok, továbbá a velük
azonos jogállású rendőri vezetők
vettek részt.

A miniszternek a Bács-Kiskun
és a Csongrád megyei rendőrfő-
kapitány, valamint a Nemzeti
Nyomozó Iroda vezetője tett je-
lentést a határőrizet és az ember-
csempészés elleni fellépés hely-
zetéről. A jelentések kitértek a
határvédelmi képesség megőrzé-
se érdekében alkalmazott intéz-
kedésekre, amelyeket az újon-
nan megjelenő és elterjedő mód-
szerek követeltek ki. 

A minisztérium közlése sze-
rint elemezték az illegális migrá-
ció minden tekintetben növekvő
statisztikai adatait, a többi között
rámutatva arra, hogy jelentős
változás tapasztalható az illegá-
lis migránsok állampolgárságá-
nak alakulásában. Jelentették,
hogy 16 ország embercsempé-
szei 47 ország állampolgárait
próbálták meg jogellenesen az
Európai Unió területére csem-
pészni. A legidősebb elfogott
csempész 72 éves volt.

Teljes a készültség

A miniszter a Bácsalmási
Határrendészeti Távfelügyeleti
Irányító Központban és a déli ha-
társzakaszon személyesen tájé-
kozódott az állomány szolgálati
körülményeiről, majd feladatsza-
bó értekezletet tartott. Az érte-
kezleten Balogh János országos

rendőrfőkapitány arról beszélt,
hogy a magyar rendőrség eleget
tud tenni Magyarország schenge-
ni határvédelemre vonatkozó
vállalásainak. Leszögezte azt is,
hogy a rendőrségnek továbbra is
feladata a legális határátlépés fel-
tételeinek biztosítása.

Papp Károly, a
Belügyminisztérium közbizton-
sági főigazgatója a nemzetközi
hírszerzési tapasztalatokra, a
FRONTEX elemzéseire hivat-
kozva kiemelte, hogya magyar
rendőrségnek tartósan kell beren-
dezkednie a migrációs nyomás
kezelésére. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy kizárólag komp-
lex intézkedések eredményezhet-
nek sikert a határőrizet és az em-
bercsempészés elleni fellépés te-
rületén.

Jól vizsgáztak...

Pintér Sándor összegzése sze-
rinta rendőrség jól vizsgázott ha-
táraink védelmében, áldozatvál-
lalását a társadalom elismeri.A
rendőrség bemutatott eredmé-
nyei megerősítik korábbi tapasz-
talatát, amely szerint a rendőri
szervek, a honvédség erői és a
polgárőrség együttműködése ki-
váló. Ugyanakkor szorgalmazta,
hogy ebbe az együttműködésbe
vonjanak be minél több, az érin-
tett határszakaszokon jelen lévő
személyt, szervezetet.

A miniszter kifejtette: elvárja
a helyi szakértők jelenlétét abban
az értékelő-elemző munkában is,
amely a fővárosban történik,
mert a helyismeret nélkülözhe-
tetlen ezen a területen.
Indokoltnak tartja az ország más
területein szolgálatot ellátó beve-
tési egységek időszaki határra
vezénylését is, mert a rendőrök-
nek így lehetőségük van előzete-
sen ismereteket szerezni egy ké-
sőbbi feladatellátás körülményei-
ről.

Pintér Sándor jelezte az érte-
kezlet résztvevőinek, hogy to-
vábbi eredményeket vár a drónok
alkalmazásától, s     feladatul
szabta a máshol már bevezetett
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Vajó Sándor

A migrációs nyomás

SZIGORÍTÁS ERDOGÁN MIATT 
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK PÉNTEKEN TELEFONBESZÉLGETÉST
FOLYTATOTT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖKKEL. A TELEFONBESZÉLGETÉS FO-
LYAMÁN ÁTTEKINTETTÉK A TÖRÖKORSZÁGI BIZTONSÁGI HELYZETET, KÜ-
LÖNÖS TEKINTETTEL A SZÍRIAI HELYZETRE ÉS A MENEKÜLTEK NAGY SZÁ-
MÁRA. A TÖRÖK ELNÖK ELMONDTA ORBÁN VIKTORNAK, A TOVÁBBIAKBAN
TÖRÖKORSZÁG NEM TUDJA BIZTOSÍTANI, HOGY MINDEN MIGRÁNST FEL-
TARTÓZTAT A SAJÁT TERÜLETÉN, ÍGY ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIVEL
EGÉSZ EURÓPÁNAK SZEMBESÜLNIE KELL- az államtitkár. A telefonbeszélgetést
követően Orbán Viktor összehívta biztonsági kabinetjét, ahol áttekintették a biztonsági
szolgálatok jelentéseit, és határoztak arról, hogy tovább erősítik Magyarország határai-
nak a védelmét és további fokozott figyelmet szentelnek a balkáni útvonalon zajló folya-
matoknak.

Minden ilyen intézkedés mögött a magyar emberek biztonsága, a magyar határ védelme illetve az európai
határ védelme áll. "Magyarország mkormánya, úgy, ahogy eddig, a továbbiakban is minden olyan intéz-
kedést meg fog hozni, ami a határvédelem, a határ védelme és a magyar emberek érdekében szükséges."

A cikk a teljes számban folytatódik.



Csak az elmúlt hetek né-
hány eseménye közül:
Kolozsváron szobrot avattak
annak a tábornoknak szobrát,
aki annak idején Budapestig
vezette a román csapatokat,
több román politikus (pl.
Băsescu) is emlegette, hogy
katonai támadást kellene indí-
tani Magyarország ellen. A
Banciu világa (Lumea lui
Banciu) című tévéműsorban
részletesen fejtegették, hogy a
magyar nemzet mennyire ala-
csonyrendű, románul is nem
azért nem tanulnak meg egye-
sek, mert nem is akarnak, ha-
nem mert e nemzet értelmi
színvonala ezt nem teszi lehe-
tővé. Ugyancsak a közelmúlt-
ban véletlenül olyan hangos
„kultúrversenyt” rendeztek a
kolozsvári Szent Mihály
templom körül, hogy mise
közben megzavarták a temp-
lomi orgonazenét. (A román
népzene elnevezésű műfajt
különben is csak teljes hang-
erővel szokták játszani, mint-
ha a felsőbbrendű nemzet tán-
cosai nem hallanák meg más-
képp az ütemet.) Esetleges
felháborodásunk margójára: a
román titkosrendőrség beval-
lott célja, hogy szítsa az ellen-
tétet a két nemzet között. Ha
egyszerűen csak felháboro-
dunk, akkor el is érte a célját. 

Nem csak én, sokan gon-
doljuk úgy, hogy az erdélyi
magyarság rossz helyzetéért
elsősorban az erdélyi magyar
értelmiség hibás. Olyan ke-
mény megfogalmazást is hal-
lottam, hogy az erdélyi ma-
gyar értelmiség nem fog nyu-
godni addig, amíg egyetlen
magyar is él Erdélyben. 

Románia rettenetesen vi-
gyázott mindig, és kényesen
vigyáz most is arra, hogy egy
csöppet se csorbuljon nem-
zetközi tekintélye, a minden-
kori román kormány pedig ar-
ra, hogy népszerű legyen a ro-
mánság, főleg a felbujtott na-
cionalista románság körében.
Nagyon egyszerű, évszáza-
dok óta ismert politikával
kormányozzák az országot:
úgy hívják, hogy MESTER-
SÉGES ELLENSÉGKÉP. E
fogalomról az iskolában is ta-
nulni lehet. A politika legalsó
végrehajtó szerve sokáig a
Securitate volt, jelenleg vi-
szont már van úgy féltucatnyi
titkos (politikai?) rendőrség,
nagyjából hasonló feladatok-
kal, csak más névvel. A ma-
gyar érdekképviseletek,
ahányszor csak azzal próbál-
koztak, hogy valamilyen for-
mában (tüntetés, parlament,
sajtó, bíróság stb.) közvetle-
nül a román kormánnyal
szálljanak szembe, tulajdon-
képpen egyszerűen csak be-
kapták a csalétket: román saj-
tó valamilyen, megfelelő ru-
hába öltöztetett módon ter-
jeszteni tudta, hogy a „ma-
gyarok megint akarnak vala-
mit”. Ebből kellene kiindulni.
Romániát hitelbe vették fel az
Európai Unióba. Sok egyéb
mellett arra is ígéretet kellett
tennie, hogy pontosan mikor-
ra köti össze az ország fővá-
rosát Európa autópálya háló-
zatával, vagyis utólag bepó-
tolja azt, amit korábban kel-
lett volna teljesítenie. Ez más
országoknál előfeltétel volt:
felvételkor már meg kellett
lennie az autópálya-kapcso-

latnak. Sok más ígéret mellett
ezzel is úgy történt, ahogy
történt, a határidő sokszoro-
san lejárt, pedig az Európai
Unió állítólag már többször is
finanszírozta az autópályák
megépítését, csak a pénz el-
tűnt. Úgy tűnik, Európa leg-
felső vezetői soha nem fogják
felelősségre vonni a román
hatóságokat, és nem fogják
megvédeni az erdélyi ma-
gyarságot sem. Romániának
valamiért akkora nemzetközi
tekintélye van, hogy neki
megtűrik a gazdasági adatok
hamisítását is: jelenleg több
mint 6%-os (!) gazdasági nö-
vekedés, messze a legna-
gyobb Európában, a legújabb
statisztika szerint foglalkozta-
tási ráta tekintetében
Európában az elsők között
van, pedig a Székelyföldön
milyen nagy dolog, ha valaki-
nek van biztos állása, az ál-
lamnak állítólag semmilyen
költségvetési hiánya sincs,
csupa új technológia és inno-
váció, pedig sok mezőn most
is kézi kapával dolgoznak,
sok falu végén egy ember le-
geltet egyetlen tehenet, a
nemzetközi főutakon a közel-
múltban is sokszor meg kel-
lett előznöm lovas fogatokat,
amelyeken 2-3 zsák krumplit
vittek öregemberek a piacra.
No meg a „felsőbbrendű”
(neo-)latin nyelv használata. 

A magyar értelmiség mu-
lasztásai között lehetnek az
alábbiak is. 

1. Sokunk nézete sze-
rint a „forradalom” után az
RMDSZ feladata lett volna,
hogy román nyelvű újságot
csináljon és terjesszen – akár

ingyenesen is – az egész or-
szágban. Le kellett volna
ugyan küzdeniük bizonyos
nehézségeket, de ennél na-
gyobbakat is le tudott küzdeni
az igen szókimondó sepsi-
szentgyörgyi, Európai Idő
(most Székely Idő) című új-
ság – sok éven át csodálni va-
ló sikerrel. Egy ilyen román
nyelvű újság talán még most
is hasznos lenne. A forrada-
lom utáni években én is meg-
próbáltam minden erdélyi ér-
telmiségi ismerősömet meg-
győzni ennek fontosságáról,
de mindenki mosolyogva bí-
zott a nagyszerű jövőben. Sőt,
a magyar pártok szétszakad-
tak, mintha versengenének
egymással: ha ki is fognak vé-
gezni minket, lássuk, ki lesz
az első az „akasztófán”. 

Egy ilyen (esetleg
csak havi) újságban, az eltelt
évtizedekben, minden hónap-
ban több fontos gondolatot,
felvilágosítást, magyarázatot
lehetett volna terjeszteni az
egész országban az egyébként
jóindulatú, de a rossz politi-
kusok által csúnyán félreve-
zetett román tömegek között. 

Csak a közelmúlt-
ból. Orbán Viktor tusványosi
beszédéből az egyik kiemel-
kedő ötlet az volt, hogy a tel-
jes Kárpát-medence minden
országának hasznosan együtt
kellene működnie.
Behozhatatlan veszteség az,
amit sok évtizednyi marako-
dással okoztunk akár saját
magunknak is. A haszon az
lett volna, hogy ma már a me-
dence minden megyei köz-
pontját autópálya kötné össze
a többivel. „Milyen szégyen,
hogy a mai napig nincs autó-
pálya Budapest és Kolozsvár
között.” Azonnal reagáltak a
román pártok és a román ál-
lamfő. A feleségem hazajövet
a vonaton hallotta is, amint a
román vasutasok arról beszél-
gettek, amit a román naciona-
lista pártok eljuttattak hozzá-
juk: „Orbán el akarja venni
országunkat." A megálmodott
újság megmagyarázná az or-
szág népének: hasznos
együttműködésről lett volna
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Lakatos Lajos:

Gondolatok az erdélyi 
magyarság kiírtásáról

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Egy 1848 méteres magyar zászló elkészítésével és bemutatásával rójuk le tiszteletünket. 1848. április 11-én - a negyven-
nyolcas törvények között - vált hivatalossá a három szín� nemzeti lobogónk. Az Országgyûlés 2014.december 16-án a
magyar zászló és címer napjává minôsítette március 16-át. Az 1848 x 2 méteres zászlót 1848 személy segítségével vittük
végig Budapesten az Andrássy úton az Opera és a Hôsök tere között.  Az esemény védnökei: Makray Katalin és Dr. Papp
Lajos professzor. Szervezô/ötletgazda: Szilágyi Ákos ( '56 Lángja alapítvány,  Magyar Trikolór Kft.) 
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A sorok között való olvasásban
a magyarok élen járnak, hogy mi-
ért?  - Osztrák-Magyar monar-
chia, szocializmus, liberális sza-
bad sajtó ezek az intézmények fo-
lyamatosan és lelkesen cenzúráz-
ták/zák a médiatartalmakat, sőt a
nekik nem tetsző dolgokat pusztít-
ják, illetve hitelteleníteni próbál-
ják, más ügyeket pedig teljes mell-
szélességgel támogatnak akkor is,
ha ez a pillanatnyi büntetőtörvény-
könyv szerint bűncselekmény, nem
csak egyszerűen erkölcstelenség.
Így aztán a ravasz igazságszerető
emberek mindig megpróbálták ki-
játszani a cenzúrát, illetve néha a
legalaposabb cenzor is benne
hagy olyasmit az anyagban amiből
kiderül az igazság, a puszta tény.

Ipari társadalomban élünk,
amely a földünkön fellelhető anya-
gokból termékeket állít elő és ezek
értékesítéséből tartja fenn magát.
Minden termék a pénz nevű fizető-
eszköz közreműködése által cserél
gazdát. A fizetőeszközök régebben
a ritkább fémekből vert érmék, ké-
sőbb papírból készült pénzek vol-
tak amelyek mögött még „arany-
tartalék” állt. Ma egy nehezen ha-
misítható papírdarab, ami mögött
is állnak „valakik” de ők nem kép-
viselnek értéket, de arany már
nincs mögötte az biztos. Az ipari
társadalomban a piacok szerepe
óriási, itt cserél gazdát minden. A
piacok feletti ellenőrzés – befolyás
megszerzése ezért nagyon fontos
legalább annyira, mint a konku-
rens gyártók és szolgáltatók tönk-
retétele, likvidálása. Az egyik ilyen
jól bevált módszer az, hogy a ter-
méket ingyen kell osztogatni, illet-
ve nem gátolni az ingyenes terjesz-
tést. Horgász szakkifejezéssel ez a
„beetetés” elterjeszti a terméket,
tönkreteszi a konkurenciát és egy-
fajta függőséget alakít ki. Azután
aztán már pénzt is kérhetünk érte,
egyre többet…

A módszer iskolapéldája a ká-
bítószer terjesztés (ld. ópiumhábo-
rú, dealer módszerek). De, Bill
Gates (Microsoft) is sikerrel alkal-
mazta/za a módszert, az ő esetében
az is nyilvánvaló, hogy félig lopott,
rossz, hibás termékeket is el lehet
így terjeszteni, és később szép jö-
vedelmet, saját szigetet szerezni
belőle (amire védelmi szempontból
szükség is van). A Google,
Youtube, Facebook, és a többi
ugyanezt a módszert
alkalmazta/za sikeresen. Tehát a
magyar közmondás többszörösen
igaz : Az a legdrágább ami ingyen
van! Ebben a világban legfonto-

sabb két dolog az energia és a
nyersanyag, (nem, nem az emberi
élet) az ezek fölötti rendelkezés a
hatalom kulcsa. Ezért a különböző
titkos és féltitkos szervezetek és a
nyilvános hatalmak cselekedetei,
háborúi és politikai húzásai mö-
gött mindig ez a fő motívum, erről
szól a történelem. Egy országban
a legegyszerűbb és legjobb üzlet
megszerezni természeti kincsek ki-
termelésének, feldolgozásának a
jogát és az ott élőknek eladni a sa-
ját tulajdonukat, illetve exportálni
más országokba, vagy ha laza az
ellenőrzés, egyszerűen ellopni
azokat. Olaj, Szén, Urán, Fémek,
Ércek, Termőföld, Növények,
Állatok, Víz, stb., ezeket találhat-
juk meg a sorok között és mögött,
csak keresni kell.

Kis kitérő:
A körmöcbányai pénzverde

A körmöcbányai pénzverde a
történelmi Magyarország legjelen-
tősebb pénzverdéje volt, majd
1918 után Csehszlovákia, illetve
Szlovákia egyetlen pénzverdéje. A
közel 700 éves pénzverde híres volt
az ott vert aranyak (később dukát-
nak nevezett forintok) tisztaságá-
ról, így azok a korabeli Európa
közkedvelt fizetőeszközei voltak.
2011. februárja óta az  Európai
Kulturális Örökség része. A város
környékén már a 11. században
bányásztak aranyat. Károly
Róbert, miután megszilárdította
politikai hatalmát, a királyi jöve-
delmeket is rendezni kívánta, ezt
az aranyválság miatt felértékelő-
dött aranybányászat fellendítésé-
vel, stabil pénz verésével és a ve-
retlen nemesfém kivitelének korlá-
tozásával kívánta elérni. A kör-
möcbányai pénzverde működését
1328. november 17-étől számíthat-
juk: Károly Róbert ekkor adta ki
II. Vencel cseh király 1300-ban
kelt „Ius regale montanorum” ne-
vű bányajogi kódexének mintájára
azt a kiváltságlevelet, mely – más
bányásztelepülések mellett – a
körmöcbányai telepeseknek a
csehországi Kutná Hora hospesei-
hez hasonló szabadságjogokat biz-
tosított. A város ennek értelmében
szabad királyi városi rangra emel-
kedett és pénzverdét állíthatott fel.
Károly Róbert fellendítette a bá-
nyászatot. okos szabályozása nyo-
mán a 14. században hazánk adta
Európa aranytermelésének há-
romnegyedét(!).Városi rangra
emelése annak volt köszönhető,
hogy a kiterjedésében legnagyobb
magyar pénzverő- és bányászka-

mara a várost választotta székhe-
lyéül. 1329-ben indult meg az
ezüstgarasok, majd legkésőbb
1335-ben firenzei fiorino d'oro
mintájára az aranyforintok verése,
ezeket később dukátnak nevezték
(a hasonlóan firenzei mintára ké-
szülő velencei ducatus d'oro nevé-
ből; a ducatus itt a dózséra utal).
Ez időben a bányák kb. 400 kg
aranyat termeltek évente. 1433-
ban a husziták foglalták el. 1462-
ben Mátyás király ostromával ke-
rült ismét magyar fennhatóság
alá. 1469-ben Körmöcbányán már
négy kohó és huszonkilenc érczúzó
malom működött. A 16. században,
a stratégiailag meggyengült
Magyar Királyságtól a Thurzók és
Fuggerek vették át a körmöci bá-
nyák termelési jogát.

(Wikipédia)
A magyar fukar szó a fugger

szóból alakult ki jelentése ismert
előttünk. Amíg a körmöci arany-
bányát megszerezték a Fuggerek a
kölcsöneik által is meggyengített
magyar királyságtól, addig sok
minden történt: Mátyás király ha-
lála - megmérgezése, II.
Ulászlónak adott kölcsönök, stb.,

Ez volt talán az első olyan eset
mikor a bankárok hosszú éveken át
befolyásolták a politikát pénzügyi
céljaik érdekében és semmitől sem
riadtak vissza. Például napjaink
Patyomkinja, légvártulajdonos és
stróman, Soros György, aki nevé-
vel is utal az általam említett je-
lenségre, minden emberiségmeg-
mentő terve mögött természeti ja-
vak, népek országok feletti rendel-
kezés és potenciális hitelfelvevők
megszerzése áll, elég könnyen át-
látható formában. Ezeknek fényé-
ben lássuk a híreket!

Poszméh-apokalipszis
Észak-Amerikában

Drámaian megfogyatkozott a
poszméhpopuláció Észak-
Amerikában. Egy csütörtökön
publikált kutatás szerint csaknem
50 százalékkal csökkent a posz-
méhek száma egy generáció alatt.
A Science folyóiratban megjelent
tanulmány arra a megállapításra
jutott, hogy a poszméhek számá-
nak drasztikus visszaeséséért,
amely már szinte a "tömeges kiha-
lás felé mutat" Európában és
Észak-Amerikában is, a globális
felmelegedés a fő felelős. A szer-
zők figyelmeztettek, hogy a posz-
méhek eltűnése a mezőgazdasági
termelést is fenyegeti. A kutatók
megállapítása szerint Európában a

poszméhpopuláció 17 százalékkal
esett vissza a tanulmányban vizs-
gált két periódus - 1901-1974 és
2000-2014 - között, miközben
Észak-Amerikában a csökkenés
elérte a 46 százalékot. - hangsú-
lyozta Peter Soroye, a tanulmány
vezető szerzője, az Ottawai
Egyetem doktorandusza.
Hozzátette, hogy hétszer is ellen-
őrizte az adatokat, hogy kizárja a
tévedést, de sajnos igaznak bizo-
nyultak. A poszméhek számának
csökkenéséért a gyomirtók kiter-
jedt használata is felelős, valamint
a rovarok élőhelyének leszűkülé-
se, amelyet a földhasználatban be-
következett változások okoztak.
Egyszerűen nem hittünk a sze-
münknek, hogy egy ilyen rövid
időszak alatt ilyen súlyos lehet a
hanyatlás. Soroye szerint ugyan-
akkor a globális felmelegedés is
súlyosbítja a helyzetüket. - muta-
tott rá a tudós a probléma össze-
tettségére. A poszméhek nagyob-
bak, mint a háziméhek, és nem ter-
melnek ugyan mézet, de nagyon
fontos szerepet töltenek be a be-
porzásban. "Mikor rászállnak egy
virágra, megrázzák azt, és kiráz-
zák belőle a pollent. Egy csomó
terménynek, például a tökfélék-
nek, a bogyós gyümölcsöknek és a
paradicsomnak szüksége van a
poszméhek beporzására, mivel a
háziméhek vagy más beporzórova-
rok ezt nem tudják elvégezni" -
hangsúlyozta Soroye. Az ENSZ
adatai szerint a méhek kulcsszere-
pet játszanak az emberi táplálékot
kitevő gyümölcsök és magvak há-
romnegyedének előállításában.
Ugyanakkor tanulmányok figyel-
meztetnek rá, hogy a növények be-
porzóinak populációi világszerte
csökkennek. Az ENSZ mezőgaz-
dasági szervezete 2019-ben arra
hívta fel a figyelmet, hogy ha a
trend folytatódik, a tápláló gyü-
mölcsöket, magvakat és sok zöld-
séget olyan terményekkel kell he-
lyettesíteni, mint a rizs, a kukorica
és a burgonya, ami kiegyensúlyo-
zatlan táplálkozáshoz vezethet. Ez
a tanulmány semmilyen módon
nem menti a gyomirtókat és az
élőhelyveszteséget. De jelzi, hogy
a klímaváltozás egy újabb adalék,
amely a tömeges kihalást gerjeszti.
Tim Newbold, a tanulmány társ-
szerzője, a University College
London kutatója úgy vélte, hogy
amennyiben a klímaváltozás fel-
gyorsul a következő években, a
poszméhek még nagyobb számban
pusztulnak majd el. A genfi köz-
pontú Meteorológiai
Világszervezet szerint a 2010 és

A sorok között való olvasás!

A cikk a teljes számban folytatódik.
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Duray Miklós mondja
Koltay Gábor „Trianon” cí-
mű dokumentumfilmjében.
(Mozi változat, teljes doku-
mentumfilm, 2: 08: 32.)

„Meg voltam róla győ-
ződve, hogy a kommuniz-
mus megbukik, és megbu-
kik ez a hatalom. A puha
változásnak az lett a követ-
kezménye, hogy az egy-
pártrendszerből többpárt-
rendszer lesz, de a formá-
lis demokrácia csak úgy
alakulhat ki, hogy a lekö-
szönő hatalom ellenőrizni
fogja ennek a kialakulá-
sát. És ez történt minde-
nütt. Tény az, hogy ha a
rendszer nem forradalmi
úton változik meg, hanem
a leköszönő hatalom ve-
zényletével, vagy leg-
alábbis ellenőrzése alatt,
akkor az sehova máshova
nem vezethet, mint a hata-
lom átmentéséhez.

Az 1989-90-ben úgy-
mond vereséget szenvedett
hatalmi elit és annak párt-
ja, egy kis leporolással le-
gitim parlamenti politikai
erővé vált a rendszerválto-
zás után. Ez olyan, mint
hogyha Napóleon elűzése
után a francia király vissza-
hívta volna a legyőzött
Napóleont. A rendszervál-
tozás úgy zajlott le, hogy –
úgymond – helyt adott a
Bourbon restaurációnak.
Ez valószínűleg nem vélet-
len. Valószínűleg nem vélet-
len, hogy ha mindenütt ez
történt, akkor ez nyilván így
volt valahol megtervezve.

Már 1990 tavaszán látni
lehetett, hogy erről van szó.
Ezért siettünk a prágai par-

lamentben, hogy hozzunk
egy olyan törvényt, hogy a
volt párt nómenklatúra, a
különböző kategóriájú tit-
kos ügynökök, munkásőrök
ne vehessenek részt a politi-
kai életben. Ez a törvény
Csehországban majdnem
tíz évig működött. Viszont
érdekes, hogy emiatt a tör-
vény miatt a legtöbb bírála-
tot éppen Amerikától kap-
tuk, az Egyesült Államoktól.

Szinte hinni sem akartam,
az a szervezet bírálta legin-
kább ezt a törvényt, amely a
politikai üldözötteket védte
annak idején, a Helsinki
Figyelő nevű szervezet.

És ekkor esett le a tan-
tusz: valójában egy olyan
tervezésről volt szó a rend-
szerváltozás kapcsán,
amelynek célja, hogy ugyan
a kommunista rendszer
megszűnjön, de azok a kap-
csolatrendszerek, amelyek
a kommunista rendszer és
a nyugati világ között mű-

ködtek – egy felszín alatti
kapcsolatrendszer – az élet-
ben maradjon.

És ezt a kapcsolati rend-
szert éppen a titkos ügynö-
köknek a rendszere terem-
tette meg. És ezek hálózzák
be több mint tíz évvel a
rendszerváltozás után is ezt
a térséget. S tulajdonkép-
pen ezekkel kell nekünk fel-
venni a harcot. Ugyanis en-
nek a titkos ügynöki háló-

zatnak a felszín fölötti
megjelenése az a politikai
harc, ami most van,
ügynökök érdekcsoportja
és a nem ügynökök érdek-
csoportja között.

A nem ügynökök érdek-
csoportja a nemzetet képvi-
seli. Az ügynökök érdekcso-
portja nem tudni kit képvi-
sel. Hogyha forradalom lett
volna, akkor ez valószínűleg
nem is így történik.”

„Olyan elvárások fű-
ződtek a kommunista ha-
talom bukásához, amely

elvárások közül szinte
semmi sem teljesült.
Sajnos a rendszerváltás
messze nem hozta meg a
várt eredményt. Mert az
tény, hogy megszűnt a
kommunista hatalmi rend-
szer, s ez mindenkinek jó.
De nem szűnt meg a ma-
gyarság elnyomása, a ma-
gyarság kiszolgáltatottsá-
ga, a magyarság tudatos
megosztása, a magyarság

elszegényedése. Ez nem
azt jelenti, hogy nincsenek
bizonyos lehetőségek, de
azokat ki kell használni, s
általában nem élünk a le-
hetőségekkel.”

1988. szeptember 3-án
este még tán haza sem ér-
tem Lakitelekről Buda -
pestre, amikor a „Nagy
Márton” fedőnevű titkos
munkatárs már megírta és le
is adta jelentését az aznapi
találkozóról a politikai
rendőrségnek – ezt bizo-
nyítják a dokumentumok.

Dr. Ilkei Csaba: az elsô 3 év a 32-bôl: 1988 – 1990

Lakitelek, Magyar 
Televízió, MDF

A�lakiteleki�sátor�Lezsáknál
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A második lakiteleki ta-
lálkozón több állambizton-
sági hálózati személy is je-
len volt, de elsőként Élő
Ferenc erdőmérnök (1922.
május 23. Pusztasomorja,
Fördős Margit), a Vértesi
Állami Erdőgazdaság nyug-
 díjas dolgozója jelentett a
sátrakban történtekről. Élőt
1957. október 19-én szer-
vezte be a Komárom me-
gyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osz -
tályának VII. alosztályáról
(mezőgazdasági elhárítás)
Kapuvári János rendőr had-
nagy, terhelő adatok alap-

ján. Az akkor Tatán lakó er-
dőmérnököt az „ellenforra-
dalmár” kategóriába sorol-
ták és 32 éven át, 1989-ig
foglalkoztatták, mialatt
ügynökből titkos munka-
társsá lépett elő. Több
dossziényi jelentése közül
a lakiteleki találkozóról
szóló a 3.1.2. M-42061/1
számúban található.
Állambiztonsági nyilván-
tartó (6-os) kartonja régóta
ismert, az állambiztonsági
mágnesszalagok hálózati
adattárában szereplő adatai
2018 óta elérhetők (ÁBTL
– 2.3.2. - H-adattár)

Jelentését azzal az ismert
megtévesztő szóhasználat-
tal kezdi, hogy: „Egyik ba-
rátom” 1988. 09. 03-án
Lakitelken részt vett a
Magyar Demokrata Fórum
alakuló ülésén.  Ezt a félre-
vezető fordulatot a kapcso-
lattartó tisztek javaslatára
több ügynök is használta,
de eléggé átlátszó fogalma-
zás volt a körülmények is-
meretében. Élő Ferenc sze-
mélyesen volt jelen és a je-
lentést is ő írta. Nem volt
sem politikus, sem gyors-

író, beszámolójától nem
várható alapos és részletes
elemzés, az eltérő nézetek
kritikája, a finom árnyala-
tok észrevétele. Négy és fél
oldalnyi sűrűn gépelt jelen-
tését így kezdte:

„A részvevők száma 351
volt. Jól szervezett összejö-
vetel, három sátorral, ame-
lyekből kettőt az éjszakai
vihar feldöntött, de hajnal-
ra újra építették. Az össze-
jövetel 10 órakor kezdődött
Lezsák Sándor bevezetőjé-
vel. Bíró Zoltán elnökölt
délelőtt. Röviden ismertette
az MDF eddigi működését,
amelyhez a legutóbbi párt-
értekezlet megfelelőbb
(sic!) új légkört teremtett.
Bírálta a magyar minisz-
terelnök [Grósz Károly]
legutóbbi aradi tárgyalása-
it, mondván, hogy részünk-
ről az alku rossz volt, a ro-
mánokkal látszategység, le-
fegyverző fogadtatás, de
minden eredmény nélkül.
Az erdélyi magyar kisebb-
ség kérdése adja az indíté-
kot, hogy az MDF nemzeti
összefogást sürgessen oszt-
rák és egyéb segítséggel,
például, az ENSZ segítségét
is lehet kérni sürgős bea-
vatkozásra.”

Bíró a továbbiakban be-
jelentette, hogy a „HITEL”
című folyóirat engedélyét
10 évi várakozás után végre
megkapták. Nem az MDF

Élő�Ferenc�állambiztonsági�nyilvántartó�kartonja

Élő�a�mágnesszalagok�hálózati�adattárában

Lezsák�Sándor,�a�pártalapító�házigazda

A cikk a teljes számban folytatódik.
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A Pápa közönségterme mö-
götti sötét titok, ami valójában
egy hatalmas reptiliánt ábrázol

Amikor valaki először rájön,
hogy a Pápa közönségtermének
kialakítása valójában mit takar,
az elég sokkoló élmény tud len-
ni. Az elit, az okkultizmus, az
illuminátusok és a tudatosság
régóta folyó kutatása miatt sem
lehet mellette szó nélkül elmen-
ni.

Hallottál már a pápa audien-
cia csarnokáról? Más néven VI.
Pál Közönségteremnek vagy a
pápai közönségcsarnoknak is
nevezik, ami részben
Vatikánvárosban, részben pedig
Rómában, Olaszországban ta-
lálható. VI. Pál Pápa után ne-
vezték el, amelyet 1971-ben
Pier Luigi Nervi olasz építész
épített, 6,300 férőhellyel és egy
bronz szoborral, amit Pericle
Fazzini tervezett, és a La
Resurrezione nevet kapta.
Mindez eddig elég egyszerűnek
hangzik, de merüljünk bele ab-
ba, ami miatt ez az épület any-
nyira furcsa. Kezdjük a kevésbé
furcsa jellemzőivel, és halad-
junk fokozatosan az egyre bi-
zarrabb tulajdonságait sorba vé-
ve.

Építési módszer és tervezés

Az épületet Pier Luigi Nervi
építész tervezte vasbetonból.
Nervi az egyszerű, de praktikus
formatervezési mintáiról ismert,
amelyek erősek és tartósak. A
csarnok egyszerű görbülete kí-
vülről szerénynek tűnhet, de ez
az egyik része annak, amit el-
kezdünk megvizsgálni az épü-
lettel kapcsolatban, és a végén
mindenki látni fogja, hogy való-
jában miről is van szó.

Vessünk egy pillantást az
alábbi képre, és hasonlítsuk
össze az épület alakját a mellet-
te látható kígyó képével!

Figyeljük meg az egész for-
máját, a széles hátsó részét, a
keskeny, lekerekített elülső
részt, a középen látható szeme-

ket, az orrlyukat az elülső olda-
lon és az ívelt tetőt.

Ablakok

Ahogy az már a fenti képen
is látható, egy-egy ablak van az
épület mindkét oldalán, ame-
lyek szemekre hasonlítanak.
Festett üvegből készültek, és az
épület hosszában félúton he-
lyezkednek el mindkét oldalon.
A szem alakjának közepén egy
rést lehet látni, amely hasonlít
egy hüllő szemére. Ha ez vala-
kit még nem győzött meg, az ol-
vasson tovább. Talán egyetlen
ablakot nézni nem a legtisztább,
ezért most nézzük együtt mind-
kettőt. Hirtelen kezdjük látni a
dolgokat, ahogy formát öltenek
- két hüllő szeme bámul a néző-
re, miközben nézi a színpadot.

Pikkelyek és méregfogak

Nézzük meg újra a fenti ké-
pet - mit látunk a középpont-
ban? Ott áll valami középen,
ami egy szobornak tűnik, és
mindkét oldalán két éles, he-
gyes méregfog. Az épület teteje
és oldala pikkelyes kigyóbőrre
hasonlít.

Itt van még két kép, melyek-
ből jobban láthatóak a pikke-
lyek.

Most vessük össze egy kicsit
jobban a dolgokat, hogy lássuk,
mit is nézünk. Az alábbi képen
figyeljük meg az egész épületet
és a színpad elrendezését és ha-
sonlítsuk össze a mellette lévő
kígyó képével! A szemek, a for-
ma, a pikkelyek, a méregfogak,
a hüllő kinézete és érzése...
mindez ott van.

A La Resurrezione szobor

A színpad közepén Krisztus
szobra magasodik, ahogy egy
apokalipszisből emelkedik fel-
felé. A szobrot Pericle Fazzini
tervezte és 1977-ben került
mostani helyére. Nézzük meg
az alábbi képeket! Észre lehet
venni valamit Jézus fején?
Szemből nehéz látni, de amikor
valaki bármelyik oldalról nézi a

szobrot, feltűnővé válik, hogy
Jézus feje úgy néz ki, mint egy
kígyóé. Gondoljunk bele egy
pillanatra: Ha csupán a szobor
egyik oldala keltené egy kígyó
fejének benyomását, akkor azt
mondhatnánk, hogy puszta vé-
letlen. De mindenféle szögből
úgy néz ki, és az épület egésze
is egy kígyóra hasonlít, így már
sokkal nehezebb figyelmen kí-
vül hagyni. Vagyis rá kell döb-
bennünk, hogy szándékosan
úgy lett minden megtervezve,
hogy így jelenjen meg. A való-
ság az, hogy nyilvánvaló oka
van ennek a képi megjelenítés-
nek.

A nagy kérdés
Fel kell tennünk a kérdést,

hogy miért tervezték az épületet
oly módon, mintha a pápa egy
hüllő szája felől beszélne? Ha
nem tesszük fel ezt a kérdést,
akkor egyszerűen nem látjuk
azt, ami kiszúrja a szemünket.
Mert akkor nem arról van szó,
hogy nincs jelen a bizonyíték,
hanem arról, hogy úgy döntünk,
hogy nem akarjuk látni. Hét kü-
lönálló darab található a kígyó
vagy a hüllő szimbólumából.
Ha egy vagy kettő lenne - vagy
akár három, akkor érthető volna
a szkepticizmus. De amikor hét
darab ilyen gyönyörűen, tökéle-
tesen összeáll, akkor minden
kétséget kizáróan tudhatjuk,
hogy szándékos volt. Mindettől
függetlenül nyilvánvalóan ne-
héz elfogadni, de minden ke-
mény igazság átmegy bizonyos
fázisokon - először csak nevet-
nek rajta, aztán részben elfo-
gadják, majd végül teljesen
nyilvánvalónak tűnik. Ezzel kö-
zelebb kerültünk a harmadik
részhez, amikor meg fogjuk ér-
teni, hogy valójában ki irányítja
és befolyásolja igazából a vilá-
gunkat, és ezért van jelen a kí-
gyó szimbolizmus.

A kutatások azt mutatják,
hogy van egy olyan háttérhata-
lom, amely nagymértékben irá-
nyít bennünket - olyan emberek
csoportja, akik nem amerikaiak,
európaiak, oroszok, kanadaiak
stb., akik a nemzetek felett áll-
nak és irányítják egész világun-

kat. Régóta beszélnek arról,
hogy valamiféle földönkívüli
befolyásról is szó van. Persze
nem a földönkívüliek összes fa-
járól beszélünk, hanem az
egyikről, a hüllőkről.
Természetesen nem minden hül-
lőről mondható ez el, hanem egy
csoportról, mint egy embercso-
portról, amely a bolygó befolyá-
solására törekszik. Sokak szá-
mára ez valószínűleg bizarrul
hangzik, de a lehetőségén mu-
száj elgondolkodni. Több bizo-
nyíték van arra, hogy a földön-
kívüliek jóval valóságosabbak,
mint azt bárki képzelné. Számos
bizonyíték van arra is, hogy a
háttérhatalom irányítja a dolgo-
kat. Lehetséges, hogy ez a két
valóság összekapcsolódik?
Persze nem arról van szó, hogy
a földönkívüliek, vagy akár a
hüllők is "rosszak", hanem hogy
talán vannak néhányan, akik a
kormányainkkal dolgoznak.
Még saját kormányzati tisztvise-
lőink is kijelentették, hogy tisz-
tában vannak a földönkívüliek
létezésével, de egyszerűen nem
mondták el a nyilvánosságnak.
Amint azt Paul Hellyer egykori
kanadai védelmi miniszter is ki-
nyilatkoztatta: "Ezért úgy dön-
töttek, hogy vizsgálatot végez-
nek, és három éven keresztül
vizsgálták őket, és abszolút bi-
zonyossággal úgy döntöttek,
hogy legalább négy faj, legalább
négy különböző faj van ezen a
bolygón évezredek óta."

A kormányok földönkívüli-
ekről szerzett tudása óriási, és
az utóbbi időben nyilvánosság
elé lépett informátorok ezt sok-
szor fel is tárják, amit rengeteg
dokumentummal támasztanak
alá. Erről szól Steven Greer leg-
utóbbi dokumentumfilmje.

A reptiliánok háttérhatalomra
gyakorolt befolyásának elméle-
te nem új dolog, sőt számos ha-
gyományban és kultúrában utal-
nak rá. A téma David Icke mun-
kája nyomán vált népszerűvé,
akit érthető okokból sokan pró-
báltak nevetség tárgyává tenni.
Mindettől függetlenül milliók
követik és hisznek a munkájá-
ban.

David Wilcock hosszú ideje végez kutatásokat ezen a területen 

Sötét titkok a pápa mögött

A cikk a teljes számban folytatódik.



A keresztény cionisták
együttműködése a neokon politi-
kai körökkel

Az Egyesült Államok legna-
gyobb Izrael-barát szervezeté-
nek a tagjai nem zsidókból áll-
nak, hanem újjászületett keresz-
tény-evangélistákból, akiknek a
létszáma eléri a hétmilliót.
Ennek a szervezetnek a neve
Christians United for Israel (CU-
FI), vagyis Izrael Érdekében
Egyesült Keresztények. 2019.
július 15-én a CUFI-nak a konfe-
renciáján nemcsak Netanyahu
izraeli miniszterelnök mondott
beszédet, de Mike Pompeo ame-
rikai külügyminiszter, Mike
Pence alelnök, és az akkor még
hivatalban lévő John Bolton
nemzetbiztonsági főtanácsadó. A
CUFI alapítója és elsőszámú ve-
zetője John Hagee, evangéliumi
tanokat hirdető prédikátor.
Hagee már többször is tanácsko-
zott Trump elnökkel a Fehér
Házban, és aktívan részvett an-
nak az átfogó béketervnek a ki-
dolgozásában, amelyet a Trump
kormányzat előterjesztett Izrael
és Palesztina hosszútávú együt-
télésének a biztosítására. A CU-
FI keresztény cionista szervezet,
amely azért jött létre, hogy elő-
segítse egy zsidó nemzetállam-
nak a létrejöttét Palesztinában
azért, hogy ez által felgyorsítsa a
végidőkre vonatkozó bibliai pró-
féciáknak a beteljesedését, és
hozzájáruljanak ahhoz, hogy
Jézus második eljövetele minél
hamarabb bekövetkezhessék. A
CUFI-hoz hasonló szervezetek
Izrael állam 1948-ban való meg-
alakulását, valamint Jeruzsálem
elfoglalását 1967-ben úgy tekin-
tették, hogy a Bibliai próféciák-
nak a beteljesülését jelenti. A ke-
resztény-cionisták száma 2019-
ben már meghaladta a húszmilli-
ót. Egy ilyen méretű közösség
nemcsak erős szavazóbázist je-
lent az amerikai republikánus
párt számára, de a választási

kampány finanszírozása szem-
pontjából is jelentősnek számít.
Az amerikai keresztény-cionis-
ták és az Izraelben élő vallásos-
cionisták arra törekednek, hogy
a Jeruzsálemben különleges stá-
tuszt élvező Al Aqsa mosque
mecsetet, valamint a Dome of
the Rock templomot felcseréljék
a Harmadik Zsidó Templommal.
A keresztény-cionisták szerint ez
is felgyorsítaná a végidők bekö-
vetkezését, és Jézus második el-
jövetelét. A két említett csoport-
nak a szoros együttműködése
már a 19. század második felé-
ben elkezdődött. A közös hitbeli
alap az, hogy az emberiség köze-
ledik az Apokalipszishez, és a
végidőkkel foglalkozó eszkato-
lógikus tanítások írják elő, hogy
fel kell épülnie a Harmadik
Templomnak.A történelem során
először a 16. században a puritá-
nok hirdették azt, hogy szükség
van az Európában élő zsidóknak
a visszatérésére Palesztinába.
Amikor létrejöttek az észak-
amerikai brit gyarmatok, ezek a
tanítások ott is elterjedtek. A be-
folyásos puritánok fontos szere-
pet tulajdonítottak a zsidóságnak
a végidőkre szóló tanításaikban,
és az egyik neves teológusuk,
John Owen, a 17. században
egyenesen elengedhetetlennek
tartotta a végidőkre vonatkozó
próféciák beteljesedéséhez a zsi-
dók fizikai visszatérését
Palesztinába. Figyelemre méltó,
hogy a CUFI 2019-es konferen-
ciáján Pompeo külügyminiszter
– aki maga is keresztény- cionis-
ta – a következőket mondotta:
„A Cion – egy zsidó nemzeti ott-
hon – számára nyújtott keresz-
tény támogatás Amerikában
visszanyúlik a korai puritán tele-
pesekhez, és túlélte az évszáza-
dokat. A mi második elnökünk
(John Adams) néhány évvel ko-
rábban ezt mondotta: valójában
az a vágyam, hogy a zsidók is-
mét egy független nemzetet al-

kossanak Júdeában.”A puritá-
noknak ez a hitbeli meggyőződé-
se különösen mély gyökereket
vert az Amerikában a gyors gaz-
dasági felemelkedés nyomán lét-
rejött pénzarisztokrata réteg kö-
rében. Ennek a hitvallásnak szá-
mos egymással is vitában álló
változata jött létre. Ezek közül a
legbefolyásosabb volt a keresz-
tény diszpenzácionalizmus.
Ennek az a lényege, hogy a bib-
liai időket különböző korszakok-
ra ossza fel. Ezeket a különböző
történelmi korszakokat nevezik
diszpenzációnak. A vita lényegét
az alkotja, hogy ki számít Isten
kiválasztott népének: a testi
Izrael, azaz a fizikailag létező
zsidóság, vagy pedig lelki Izrael,
azaz a keresztény egyház, és an-
nak tagjai? 

A diszpenzációs korszakokra
vonatkozó elgondolást John
Nelson Darby angol-ír prédiká-
tor dolgozta ki. Darby azt hirdet-
te, hogy Izrael Isten által elren-
delt sorsa, valamint a keresztény
egyház küldetése két teljesen kü-
lönböző dolog. A János jelenése-
iben olvasható jövendölésekből
arra következtetett Darby, hogy
az igazhívő keresztényeket Isten
magával viszi a Mennybe a föld-
ről, mielőtt sor kerül a megjö-
vendölt nagy megpróbáltatásra.
Darby leírta, hogy ez a nagy
megpróbáltatás akkor kezdődik,
amikor felépül a Harmadik
Zsidó Templom Jeruzsálemben,
a Templom-hegyen. Az a hit,
hogy az igazhívő keresztények
elhagyják a földet a nagy meg-
próbáltatás előtt – amelynek az
angol elnevezése rupture – való-
jában Darbynak az elgondolása
volt 1820-ban, és a Bibliából
nem lehet alátámasztani. A
mennybe történő elragadtatás te-
hát kezdettől fogva komoly vita
tárgyát képezte, és még maguk
között a rupture-ben hívők is vi-
tatkoztak, például azon, hogy a
sok szenvedéssel járó megpró-

báltatási időszak előtt lesz az
igazak mennybe való menetele
vagy pedig utána? 

Annak dacára, hogy ennek a
hittételnek nincs bibliai alapja,
az elragadtatás (rupture) mégis
mély gyökereket vert nemcsak
Angliában, de később az
Egyesült Államokban is. Ez el-
sősorban Cyrus Scofield jogász-
teológus tevékenységének tud-
ható be. Az eszkatológiának –
amely a végső dolgok tudomá-
nya, és a halál utáni élettel, vala-
mint az utolsó ítélettel és a feltá-
madással foglalkozik – van egy
keresztény és egy zsidó változa-
ta. Zvi Hirsh Kalisher rabbi, aki
kidolgozta a zsidó messiániz-
musnak egy új változatát, azt hir-
dette: a zsidóknak aktívan részt
kell venniük a Messiás eljövete-
lének az elősegítésében, mégpe-
dig úgy, hogy mindent megtesz-
nek azért, hogy a zsidók Izraelbe
vándoroljanak, felépítsék a
Harmadik Templomot a
Templom-hegyen. Látható, hogy
Darby is Zvi Hirsh Kalisher rab-
bi nézetei egymást erősítik. 

A XXI-ik századi keresztény
cionisták is arról vannak meg-
győződve, hogy az igazaknak a
Mennybe történő elragadtatása
és a megpróbáltatás időszakának
bekövetkezése felgyorsítható, ha
a világban szétszórt zsidóság mi-
nél előbb kivándorol Izraelbe és
megépíti a Harmadik Zsidó
Templomot. Jelentős befolyással
volt Darby végidőkre vonatkozó
tanítására Charles Taze Russell
amerikai igehírdető, akinek a kö-
vetőiből több felekezet is létre-
jött, köztük a Jehova tanúi.
Russell nemcsak a keresztények-
nek prédikált, de a zsidók szá-
mára is hirdette az igét, felszólít-
va őket, hogy minél többen
emigráljanak Palesztinába. 

Charles Taze Russell levele és
William Blackstone memoran-
duma

Russell 1891-ben levelet írt a
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Rothschild Bankház francia ága
irányítójának, Edmond de
Rothschild-nak, valamint egy
dúsgazdag német pénzmágnás-
nak, Maurice von Hirsch-nek.
Azt a javaslatot tette nekik, hogy
a gazdag zsidó pénzemberek
megfelelő árért vásárolják meg
Törökországtól mindazokat az
ingatlanokat, amelyekre szükség
van ahhoz, hogy Palesztinából és
Szíriából egy külön állam jöhes-
sen létre.  

Russell elgondolásai meg-
győztek több jelentős amerikai
zsidó és keresztény személyisé-
get is a Palesztinába történő zsi-
dó bevándorlás támogatásának a
fontosságáról. 1891-ben – ami-
kor Russell elküldte levelét
Rothschildnek és von Hirsch-
nek – egy másik befolyásos disz-
penzácionalista prédikátor elké-
szített egy dokumentumot,
amely feltárta, hogy milyen sze-
repet játszanak a keresztények
Amerikában a cionizmus nép-
szerűsítésében. Így például
William E. Blackstone prédiká-
tor, aki Darby tanításait követte,
több évtizeden át dolgozott
azért, hogy minél több zsidó
vándoroljon ki Palesztinába,
mert meg volt arról győződve,
hogy ez a bibliai prófécia betel-
jesedését segíti. Blackstone még
memorandumot is készített az
Egyesült Államok akkori elnöke,
Benjamin Harrison számára.
Ebben azt ajánlotta, hogy az
amerikai elnök hívjon össze egy
nemzetközi tanácskozást e cél
elősegítése érdekében. 

Ezt a memorandumot aláírta
J. D. Rockefeller, az Egyesült
Államok első milliárdosa, J. P.
Morgan, a tekintélyes Morgan
Bankház feje, William
McKinley, aki később az
Egyesült Államok elnöke lett,
Thomas Brackett Reed, a
Képviselőház akkori elnöke, és
Melville Fuller, a Legfelsőbb
Bíróság elnöke. Az aláírók kö-
zött szerepeltek New York,
Philadephia, Baltimore, Boston
és Chicago polgármesterei, vala-
mint a legtekintélyesebb lapok,
köztük a Boston Globe, a New
York Times, a Washington Post
és a Chicago Tribune szerkesz-
tői. Természetesen számos kép-
viselő, üzletember és egyházi
vezető neve is szerepelt az alá-
írók között. Több rabbi is aláírta,

mégis a legtöbb zsidó közösség
ellenezte. Itt az a figyelemremél-
tó, hogy a keresztény egyházak
vezetői lelkesen támogatták, míg
az amerikai zsidó közösségek
vezetői pedig ellenezték. 

Louis Brandeis, aki az ameri-
kai zsidó cionisták egyik legte-
kintélyesebb vezetője volt, ké-
sőbb arra is rávette Blackstone-t,
hogy készítsen egy újabb bead-
ványt Woodrow Wilson számára,
amelyet 1916-ban át is adtak át
Egyesült Államok akkori elnö-
kének. Ebben a második memo-
randumában Blackstone felso-
rolja azokat a protestáns feleke-

zeteket, amelyek támogatták
kezdeményezését. Külön is kie-
melte a Presbiteriánus Egyházat,
amelynek Wilson is a tagja volt.
Ez a változás már Brandeis gon-
dolatait tükrözte, és nem hivata-
losan Stephen Wise rabbi adta át
az elnöknek. 

Brandeisnek a későbbiekben
is kulcsszerep jutott abban, hogy
meggyőzze Wilsont egy zsidó ál-
lam létrehozásának a támogatá-
sára Palesztinában. A második
memorandum igazi célja az volt,
hogy a brit vezetés támogassa
egy zsidó állam létrehozását
Palesztinában cserébe azért, ha
az amerikai cionisták elintézik,
hogy az Egyesült Államok be-
lépjen az első világháborúba, az
Antant hatalmak oldalán. Ezt a
támogatást rögzítette az akkori
brit külügyminiszter nevéről el-
nevezett Balfour Deklaráció.
Arthur Balfour maga is keresz-
tény diszpenzácionalista volt.
Döntését nemcsak politikai, ha-
nem vallási motívumok is befo-
lyásolták. 

A Balfour Deklaráció, ame-
lyet a brit kormánynak csak egy
zsidó tagja Edwin Montagu el-
lenzett, a Rothschild Bankház
akkori vezetőjének, Lord Lionel
Walter Rothschildnak volt cí-
mezve. A Rothschild dinasztia
tagjai fontos szerepet játszottak a
zsidó nemzeti otthon megterem-
tésében Palesztinában.
Elősegítették a zsidók bevándor-
lását az elérhető ingatlanok meg-
vásárlásával. A Rothschild ház
másik tagja, Edmond de
Rothschild a legerősebben támo-
gatta egy zsidó állam létrehozá-
sát. A vallási meggyőződésük ál-

tal motivált angolszász keresz-
tény elitnek a tagjai komoly be-
folyást gyakoroltak Herzl
Tivadar nézeteire. A diszpenzá-
cionalista keresztények olyan
időszakban támogatták egy zsi-
dó etnikum által lakott államnak
a létrehozását, amikor ez az el-
képzelés még idegen volt az
Európában és az Egyesült
Államokban élő legtöbb zsidó
vezető számára is. 

A diszpenzácionalisták lesz-
nek a keresztény cionisták

A diszpenzácionalista keresz-
tényeket később keresztény-cio-
nistáknak nevezték, és Herzl
Tivadar halála után is kitartottak
céljaik mellett. Herzl „A zsidó
állam” című művében William
Hechler angol diszpenzáciona-
lista prédikátor nézeteire tá-
maszkodott. Hechler ebben az
időben a bécsi brit nagykövetség
lelkésze volt, és baráti viszonyba
került Herzl Tivadarral. Hechler
szenvedélyesen vágyott arra,
hogy létrejöjjön egy zsidó állam
Palesztinában, amely közelebb

hozná a végidőket. Különösen
szorgalmazta egy Harmadik
Zsidó Templom felépítését a
Templom-hegyen. 

William Hechler és Herzl
Tivadar szoros együttműködése
mutatja, hogy a keresztény-cio-
nisták és a zsidó-cionisták kez-
dettől fogva használták egymás
motivációit politikai célokból. A
keresztény-cionisták gyakran
antiszemita nézeteket vallanak, a
szekuláris vagy ateista-cionisták,
valamint a vallási-cionisták pe-
dig nem tanúsítanak kellő tiszte-
letet a kereszténységgel szem-
ben. Ez a megalkuvó álláspont

tehát mind keresztény, mind zsi-
dó részről megvolt, és megvan
ma is. 

A Scofield biblia-magyaráza-
tok keletkezése

A keresztény cionizmus nép-
szerűsítésében és elterjedésében
kulcsszerepet játszott Cyrus
Scofield a róla elnevezett hivat-
kozásokkal, jegyzetekkel, ma-
gyarázatokkal ellátott Biblia –
Scofield Reference Bible – meg-
alkotója. Ez a közismert Jakab
Király Bibliájának (King James
Bible-nak) a szövege, amelyek-
hez Scofield írt részletes és fan-
táziadús kommentárokat.
Scofield teológiai doktori címet
viselt, noha nem volt képzett te-
ológus. Egy ideig jogászként
működött, és Kansas állam egyik
kerületének az ügyésze volt.
Erről az állásáról korrupció,
megvesztegetés, közokirat-ha-
misítás és sikkasztás miatt le kel-
lett mondania.

1879 körül vált Scofield az
evangélium hirdetőjévé, és is-
mert diszpenzácionalista prédi-
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Az ember nem arra teremte-
tett, hogy mindent tudjon!
Azzal együtt nagyon sok múlik
élete minőségén, boldogságán
és hosszán, hogy mennyi és mi-
lyen minőségű információt sze-
rez élete során – az ÉLET-
ÉÉRT! 

Régen történt! Édesapámat
agy-érelmeszesedéssel vitték
kórházba kivizsgálásra, OTT
kapott tüdőgyulladást a zsúfolt
kórteremben, hiszen csak a hu-
zatban tudták fektetni, majd A
KÓRHÁZBAN nem tudták ki-
gyógyítani ebből sem… 

Az orvosokat kérdeztem, mi-
vel tudnánk az agy-érelmesze-
sedését megszűntetni, de akkor
erre nem volt egyszerű megol-
dás. Valami „gingo, ginga, gin-
kó” nevű dolog van már az
USA-ban, de nehéz azt itthon
beszerezni”- mondta a kezelő
orvosa. Tehát, közben én két-
ségbeesetten próbáltam valami

módon megtalálni, megsze-
rezni, haza hozatni azt a szert,
ami édesapám egészségét hely-
re állíthatta volna… Végül sike-
rült megtalálni, gyorspostával
haza hozatni, - de a szer érkezé-
sének napján édesapám tüdő-
gyulladás következtében meg-
halt…!

Édesanyám, aki 17 évesen
fogta meg apám kezét, innen
nem akart tovább élni… Láttam
rajta a befelé fordulást, az ön-
feladást, - az elmúlás vágyát
meg is mondta ezt. Ekkor arra
gondoltam, ha már édesapám
nem kaphatta meg a természe-
tes szert, tablettát, legalább
anyukám szedje be őket, hát-
ha….. 

Közben érdeklődtem és kide-
rült, ez a természetes anyag,
gyógynövény tabletta már itt-
hon is kapható lett volna, - csak
ugye az információ hiány! SŐT,
egy fantasztikus doktornő azt is
elárulta, hogyan tudnánk édes-
anyámat megmenteni, - s ho-
gyan gyógyulhatott volna meg
édesapám, - A TERMÉSZET
EREJÉVEL – ha AKKOR
TUDTAM VOLNA A KOR-
REKT INFORMÁCIÓKAT…
Hogyan lett volna megelőzhető
a betegségük… sőt akkor azt is
megtudtam a doktornőtől, ho-
gyan gyógyult volna meg édes-

apám a tüdőgyulladásból egy-
két nap alatt A TERMÉSZET
EREJÉVEL…

A doktornő több természetes
étrend-kiegészítőt ajánlott édes-
anyámnak… és lám, a kis drá-
gám, naponta jobb és jobb álla-
potba került! Már ott tartottunk,
hogy jobban érezte magát, mint
apánk halála előtt… Visszatért
testébe az élet, az energia, a re-
mény…!

Akkor én már közel 10 éve
nagyon sokat énekeltem a világ
sok helyén, s általában egyik
napról a másikra tudtam meg
hol, mit, kivel fogok énekelni…
EZ borzalmas idegi és fizikai
megterhelést jelentett, - bár ta-
gadhatatlan nagyon sok pénzt is
hozott… Azonban ez a „Máma
itt – holnap ott” élet komolyan
megterhelte az szervezetem, kü-
lönösen a szívemet és apám ha-
lála után egy évvel hátsófali szí-
vinfarktust szenvedtem… ami
majdnem az életembe került…

Az orvosok egybehangzó vé-
leménye szerint SOHA TÖBBÉ
NEM LÉPHETEK SZÍNPAD-
RA, mert a szívem és az ideges-
ség miatt ott hallhatok meg…

Akkor tájt nagyon sokat dol-
goztam, még többet voltam fe-
szült, stresszes, ideges! Rosszul
aludtam, kimerültem, s ha volt
rá mód, 12-14 órákat aludtam,
de fáradtabban ébredtem, mint
ahogy lefeküdtem. A rosszullé-
tem egy barátnőmnél történt,
aki látva hirtelen bekövetkezett
állapotomat, valami rossz ízű
italt töltött belém… de megit-
tam volna a lópisit is, mert cu-
dar rosszul éreztem magam…
féltem, éreztem hogy már nincs
tovább… Na persze, hogy meg-
ittam a 3 deci „romlott gyü-
mölcs levet”, hiszen azt mond-
ta, hogy „ettől a halott is feléb-
red”…

Mire kijöttek a mentők, sok-
kal jobb állapotba kerültem – az
orvos véleménye szerint az az
ital mentette meg az életem,
amit kaptam (de akkor még nem
tudtam a nevét), mert a benne
lévő anyag átjuthatott az agy-
vér gáton és így segített életben
maradnom…

Első dolgom volt megtuda-
kolni, mit kaptam inni és meg-
fogadva az orvos tanácsát, más-

kor is akartam inni tovább, hi-
szen még élni akartam…

Azt gondolom, ezek után ért-
hető, miért akartam segíteni a
családom, a barátaim életén,
miért akartam elmondani, ho-
gyan tudod egészségi gondok
nélkül élni a hosszabb, minősé-
gi életed – a természet erejé-
vel… Hiszen már tudom, hogy
bárki lehet beteg, akár meg is
halhat… de a korrekt informáci-
ókkal, a természet erejével egy-
szerűen megelőzhetők a nagy
problémák, akár a korai- vagy
az értelmetlen halál is….

HISZEN SZINTE MINDEN
AZ IDŐBEN MEGSZERZETT
KORREKT INFORMÁCIÓ-
KON MÚLIK…!!!

Akkor, ott, amikor összegző-
dött minden bennem… rájöt-
tem, Isten azt akarja, hogy azzal
foglalkozzak, hogy segítsem az
embereket a korrekt infók meg-
szerzéséhez, hogy a magam –
sajnos rossz tapasztalataim után
akár tele torokkal üvőltsem:
EMBER VIGYÁZZ, MERT
MA MÁR NEM ÉLHETSZ
ÚGY MINT ÉVEZREDEKEN
KERESZTÜL… SZEREZD
MEG A KORREKT INFÓKAT
ÉS VÉDD MAGAD, HISZEN
CSAK MAGADNAK VAGY
FONTOS – na jó, esetleg a csa-
ládodnak, szerelmednek, pár
barátodnak…. ÉS???!

Érthető, miért lettem termé-
szetgyógyász, ráadásul holiszti-
kus? A fentieken kívül: 11-17
éves korom között 6 műtétem
volt a 6 év alatt, majd 30 évig
szenvedtem a lépcsőjárással,
nem tudtam futni és a járás is
megerőltető volt… aztán bő fél
év alatt rendbejöttem a termé-
szet erejével…

Később a sok idegesség,
rossz táplálkozás miatt vérző
gyomorfekélyem volt… Kórház
- halálközeli állapot… majd a
természettel összefogva siker!
A fogkihúzás, műtét után abszo-
lút nem fájt a kráter, fele idő
alatt meggyógyult a seb… ter-
mészetes anyaggal… azóta
hosszú szünet…. CSAK A
TERMÉSZET segítsége s lám,
kb 20 éve semmi bajom, nem
szedek mást, mint a TERMÉ-

SZETES anyagokat, melynek
fele részét magam termelem, a
Kiskunsági Nemzeti Park – és a
DVCS Dunai Vidéki Csatorna
partján lévő ÖKO gyógynö-
vénykertemben, ahol kb 25 éve
nem volt más, csak természetes
anyagok…!

Infarktusom után színpadra
lépni és énekelni nem szabad, -
új szerelem indult el szívem-
ben… a TERMÉSZETES
ÉLETHEZ SZÜKSÉGES IS-
MERETEK MEGSZERZÉSE
ÉS TOVÁBBADÁSA!!!

Béky László tanár úr már ré-
gi baráti szál… hányszor mond-
ta, gyere közénk, segítünk, ne-
ked ez az igaz utad, az emberek
segítése…! És most, megkeres-
tem Öt, aki valóban az egyik
legnagyobb tudású, jó szívű és
egyszerűen nagyszerű ember…
szívesen felvállalt és sokat segí-
tett és segít ma is! Nagyszerű ás
nagy tudású mestereim voltak-
vannak! Dr. Tarczközy László,
Prof., Dr. Török Szilveszter,
Árendás László és ne sértödjön
senki… S a DOKTORNŐ, talán
az egyik első azok közül, aki a
doktori orvosi tanulmányai
mellett teljes vállszélességgel
felvállalta, megtanulta, prakti-
zálja a természet adta lehetősé-
geket is… s ha lehet, inkább a
természet erejére tanított ím,
már 23 éve segít, tanít, báto-
rít…!

Szóval… EZ lett az én
utam… és talán azért volt sok
problémával tele, hogy meg-
győződjön Istenem, alkalmas
vagyok-e, kőből vagy lekvárból
vagyok-e…?! S az időm egyre
kevesebb lett, s a munka, a ta-
nulás folyamatosan több és
több… Hiszen oly sokan várják
a természet erejét… a segítsé-
get, a Teremtő kertjének gyó-
gyító kincseit…

Ma már tudom, hogy egysze-
rű szavakkal, ész érvekkel és
tiszta szívvel, egyenes jellem-
mel kell az emberek elé állni és
megkérdezni: MIT AKARSZ?
ÉNLI VAGY SZENVED-
NI…?! Ha élni, szerezd meg
hozzá a tudást… ha szenvedni
hagyod magad, szeretteid, majd
számolj el vele, amikor már
nem lesz vissza út…! „Előbb
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