Idegen megszállás
elõkészítésének
folyamata
Írásom a cionista megszállás folyamatának rövid elemzé se. Vázlatos jellege miatt számos kereszthatásra nem térek
ki, a könnyebb érthetõség kedvéért a külsõ megszállást egy irányú mozgásként ábrázolom. Azonban a teljes kép ennél
sokkal árnyaltabb. A folyamat elõrehaladása során egyre nehezebben visszafordítható, és kialakulása pillanatában a legkönnyebben megakadályozható. A hazánk múltjában lezajló
katasztrófák sorozata legyen intõ jel minden, szabad nemzeti
közösségben élni vágyó nép számára.

támogatott, minden gyermek már születésétõl rá van kötelezve az abban való részvételre. A kezdetben rejtve mûködõ, teljes társadalomra kiterjesztett eugenikai program az õshonos
fajta számbéli megfogyatkozását majd kipusztulását segíti
elõ, a betelepült kisebbségeket célzottan szaporítja, a különbözõ fajú lakosságot a munkalehetõségek helyi eloszlásának
befolyásolásával célzottan összevegyíti, így a lakosság megosztottsága már genetikai és kulturális alapon is biztosított.
Az idegen uralkodó elit biológiailag és szellemileg továbbra is
elkülönül a rabszolgasorba taszított társadalomtól, az uralkodó elit újratermelése elkülönült szocializációs rendszerben történik. (idegen vallási, faji alapon szelektáló iskolák, ezt nyíltan
fel nem vállaló de a gyakorlatban megjelenítõ magániskolák)
Az uralkodó elit és a betelepült fajta erõszakszervezetek által
védett, a civil lakosság minden ellenkezése hatástalan. (õrzõvédõ cégek, végsõ esetben katonai megszállás)
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tetlenül meg lehessen úszni. Hadd tegyem hozzá és hadd
kockáztassam meg, ezeknek a legsúlyosabban kellene bûnhõdniük, még az unióból való kilépés árán is, mert hosszú távon megérné.
Jobb híján most a kárvallottak fizetnek ismét. A kisvonatok, a kisiskolák, a kisposták újranyitásával. És ez még csak a
kezdet.
MN Képeslap
Kuruc.info

Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok

Vagyonkiárusítás
és háborúk
a vízért

A jelenkori magyar társadalom a folyamat végsõ szaka- – A fürdõk és források környéké 1. szakasz: Az egyelõre még kis számú idegen közösség szában van. Ezt akarjátok?
kitapasztalja a terület társadalmi ranglétrájának sajátosságanek tudatos lepusztításáról –
it, majd a társadalom értékrendjének átvétele nélkül megpróNógrádi Tamás, szociológus - Jövõnk.info
bál minél magasabbra jutni a társadalmi hierarchiában. (pl.
www.nemzetihirhalo.hu
Bár hivatalos közlést nem láthattunk, a budapesti gyógymagasabb fokú iskolázottsággal az egyénnek nagyobb valófürdõk felett diszponáló Zrt. vezetõsége információnk szerint
színûséggel lesz magas fizetése)
kilátásba helyezte, hogy augusztus hó végével bezárja a tör Lovas István:
ténelmi hagyományokkal bíró, túlzás nélkül nemzeti kincsnek
2. szakasz: A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk
számító Csillaghegyi Strandfürdõt. A jelenség drámai és egyután azonnal megjelennek az ún. non-profit, társadalmi célú
ben nem példa nélkül való: csak szûkebb élõhelyemen, a gyö szervezetek, ezek sokszor nevükben is tükrözik céljaikat, így
nyörû Óbuda-Békásmegyeren három fürdõt vagy strandot fe könnyen felismerhetõek. Többnyire az „egyenlõség“ „szolidanyeget ilyen vagy olyan mértékben a (lepusztulás, lepusztítás
ritás“ „emberi jogok“ és hasonló tartalmú, jelszó értékû kifeutáni) bezárás, majd félelmeink szerint a terület privatizációja.
jezéseket alkalmazzák. Ezek általában olyan kifejezések, aminek jelentése senki számára sem egyértelmû, helyzettõl fügA szóban forgó csillaghegyi intézményhez nem csak egy
gõen akármire alkalmazhatóak, a gyenge jellem által szép cé19 hektáros, részben mûemlékvédelmi érintettséggel bíró,
loknak tartott dolgokhoz köthetõek. A kezdeti szakaszban az
berendezett õspark tartozik, hanem öt gyógyvízforrás is! A viilyen szervezetek csak néhány tagot számlálnak, azonban az
zek palackozásának jogát részben már kiszervezték, pedig az
intenzív alkalmazkodásnak köszönhetõen a szervezet tagjai az
itteni folyékony arany minõsége a széles körben nem publikált
átlagosnál több forrást halmoznak fel. Ebben a szakaszban névizsgálatok szerint országos viszonylatban is a legjobbak közé
hány ezer fõs idegen közösségrõl beszélhetünk.
tartozik. A palackozást mégis fontosnak tartották bérbe adni,
miközben a nagyvilágban szó szerint háborúk dúlnak a vízért.
3. szakasz: Az idegen közösség tagjai a felhalmozott forVégiggondolva a terület körüli állapotokat, óhatatlanul felrásokat szaporítják. Ez alatt elsõsorban a már meglévõ „elfoKárvallottak
merül, hogy nem tudatosan idézik-e elõ a deprimált helyzetet.
gadtatásra“ felhasználható tényezõket alkalmazzák, ez jelen
Ha a kedves olvasónak igen nagy javadalmazás mellett azt Hogy lehet az, hogy egy átlagos fürdõbelépõ 1700 forint úgy,
társadalmi viszonyok között a mûveltség, a felsõbb társadal- a szokatlan feladatot adnák, hogy az élettõl duzzadó, egész- hogy 20 éve lényegében semmilyen fejlesztése nem áldoztak,
mi rétegek viselkedésmintájának külsõ átvétele, (és ne feled- séges Ausztriának társadalmi szövetét holnaptól kezdve ron- s eközben a helyi polgárok semmiféle kedvezményben részejük, itt csakis külsõ átvételrõl van szó, az életérzésük nem vál- csolja szét, mit tenne? Hol kezdené a munkát? Megszüntetné sülnek? Utánajártam: Esztergomban 900 forint a belépõ, az
tozik) és a felhalmozott vagyon. Ezt elsõsorban kapcsolatháesztergomi lakosoknak 450 forint. Ami pedig még inkább
ló kiépítésére és még nagyobb vagyon felhalmozására haszmeglepõ: azon gyermekek számára, akik ott sportolnak, a hanálják.
vi belépõ mindössze 1000 Ft! Hogy ennek mi az oka? A helyiek szerint egy ilyen intézménynek nem kell feltétlenül nyere4. szakasz: A felhalmozott forrásokat a fent említett szerségesnek lenni. Sopronban, Egerben és Harkányban pedig
vezetek elsõsorban az adott társadalom vezetõi körében törmég a luxusfürdõkbe is kedvezménnyel mehetnek be helyi laténõ népszerûsítésre használják. Itt a folyamat kettõs irákosok.
nyultságú lesz. A társadalmi zavarok helyi jellegének kitaEzért méltatlan a helyzete annak a csillaghegyi fürdõnek,
pasztalásával és a társadalom legelégedetlenebb rétegeivel
amelyen olimpikonok sorát nevelték ki a ma is mostoha körülfolytatott érintkezés során az idegen érdeket képviselõ szermények között dolgozó helyi edzõk, amelyen nem véletlenül
vezet összekapcsolódik a társadalom szélsõségeivel, illetve a
már a római korban is fürdõt emeltek, s amelyre a bejutásért
társadalom természetes immunreakciója során kivetett szuba látogatók annak idején szó szerint versenyeztek.
kultúrákkal. Így a tétlenkedõ vezetõi réteg válaszút elé kerül.
A recept látható: megfelelõ háttér felépítésével kiválóan
Jobbik esetben a leghatározottabb választ adja, és egy belsõ
hasznosítható. Csakhogy az általam szorgalmasan körbejárt
tisztulási folyamatot indít meg, azonban ennél gyakoribb a
politikusoktól váltig azt hallom, hogy a fürdõ csak úgy tarthakorszak sajátosságaként megjelenõ emberi gyengeség megtó meg a helyiek számára, ha a hozzá tartozó több hektáros
nyilatkozása. A hatalmát féltõ vezetés megpróbál az „új idõk
területbõl leszakítanak és eladnak valamennyit... Ezzel pont a
változásai“ként értékelt bomlasztó folyamatok élére állni, így
fürdõ komparatív, stratégiai elõnyét szüntetnék meg, mi szeaz idegen érdek általi bomlasztás mintegy „felülrõl“ áthatja a
rint a jövõben a parkot megnyithassuk a köz számára, tömegtársadalmat. Eközben az idegen közösség vagyona gazdasá- egy tollvonással a kötelezõ katonai szolgálatot? Arra tanítaná sportbázissá válhasson, és hosszú távon is megóvjuk, magyar
got befolyásolni képes tényezõvé válik. Ezen a ponton a folya- a gyerekeket az iskolában, hogy köpjék le tanárjukat? Az au- kézben.
mat felgyorsul, és a széthullás jelei egyre inkább láthatóak tósokat arra szólítaná fel, hogy dobálják ki a szemetet KarinEhhez képest mit látunk? Miközben a magyarországi berlesznek a hétköznapi életben is.
tia és Stájerország, meg a többi tartomány kristálytiszta útjai uházásoknál folyamatosan vadásznak a vízforrásokra, számos
(erõszakszervezet által biztosított melegfelvonulások, a fi- mellé? Az igen szerény „Studienbeitrag“ (tanulmányi hozzájá- „ingatlanfejlesztés“ mögött ez áll, addig a csillaghegyi fürdõt
atalság lelkének média útján történõ pusztítása, az idegen kö- rulás) helyett fizetõssé tenné az egyetemeket? Balliberális bûnös tudatlanságból vagy tudatosan leépítik, az üzemeltetõ
zösség nyílt és elfogadott állami támogatása)
szerzõknek és mûhelyeknek több száz ezer eurós megrende- százmilliós iparûzési adóhátralékot mutat fel, de eközben Bulést adna, hogy cincálják szét az osztrák történelem nagyjait, dapesten 7 milliárdért szerel fel belépétõ-rendszert, majd ter5. szakasz: Mivel az idegen érdek képviselõi nem az álta- bemutatva, minden, ami kedves az osztrák szívnek, mítosz, no vezi ezt elvinni éppen most a szóban forgó strandról, a felszeluk mutogatott eszméket képviselik, azokat csupán a nemze- meg undort keltõ? Olyan embereket ültetne a médiumokba, relés után pár hónappal!
ti felépítmény lebontása céljából alkalmazzák, az idegen kö- akik érdekellentétek esetén automatikusan a bankok, a multik
Felmerül a politikum egészének érintettsége is: a Fõvározösség a vezetésben is rejtve ugyan, de közösségként visel- és az idegen termékek/érdekek pártját fognák? Olyan alakokat si Közgyûlés elfogadta azt az üzleti tervet, mely a bezárásra is
kedik, azonban az õshonos fajta elitjének tagjai eddigre már vinne be az osztrák parlamentbe, akik úgy viszonyulnak min- kitér, annak ellenére, hogy az óbudai önkormányzattal aláírt
menthetetlenül fertõzöttek a bomlasztó liberalizmus által. denhez, ami osztrák, mint Horváth Csaba, Lendvai Ildikó, az szerzõdés értelmében 2011-ig az uszodarész „érinthetetlen“,
Emiatt a beszivárgó közösség tagjai az õshonos elitet fokoza- összes politikai Arató, Szabó Zoltán, Molnár Csaba és társai mivel ennek burkolata a kerületé. Ugyanez a veszély, a résztosan kiszorítják a hatalomból, mert az már képtelen közös- viszonyulnak mindenhez, ami magyar? Nem könnyû munka, leges privatizáció vagy leépítés fenyegetheti a Vízmûvek
ségként viselkedni.
ugye? És akkor még ott van az a nagy becs, amelyben ma strandját, a Pünkösdfürdõi strandot de a szintén nemzeti kinc(lefizethetõ, zsarolható, saját boldogulását tartja elõbbre, szomszédunknál a parasztot, a tehenet, a hazai tejet és vajat sként ismert Dagály fürdõt is.
lényegében megfeledkezik hivatásának mibenlétérõl)
tartják, amit szintén tönkre kellene tenni.
A Jobbik álláspontja szerint vizeink, kincseink minden
A helyes, egyszerû, hatékony út nem ez. Nem. Sokkal esetben elidegeníthetetlenek, ahogy ez minden civilizált or6. szakasz: Az õshonos nép a vezetésbõl teljesen kiszo- egyszerûbb. „Copy - paste“ (másolás - beillesztés) munkáról szágban tapasztalható, még válság idején is, továbbá kincserult, az állam nyíltan idegen érdeket szolgál. A nemzeti felépít- van szó csupán. Egyszerûen le kell másolni a bukott balliberá- ink alkotmányos védelmet érdemelnek. Leegyszerûsítve:
mény visszaállítását kezdeményezõ társadalmi mozgásokat a lis koalíció valamennyi intézkedését, ugyanis azok kivétel nél- egyetlen rögöt, egyetlen kortyot nem adunk senkinek abból,
kollaboráns kormány csírájában elfojtja, nagyobb mértékû tö- kül, de valóban kivétel nélkül ezt a célt szolgálták. Pontosab- ami a magyarság történelmi öröksége. Valljuk, hogy a mai pomegtámogatás esetén beépülés által irányítás alatt tartja. A ban nem „ezt“, az osztrák, de a szocialista negyvenöt év után litikumnak sincs joga elidegeníteni ezt - mi inkább az utódainvezetésre alkalmas embereket még fiatalkorban saját szerve- még megmaradt magyar társadalmi szövetének végleges kra hagynánk értékeinket.
zeteibe építi, (de soha sem vezetõként) és a belenevelt ide- szétszakítását. A természetes hierarchia nevetségessé tétegen életérzés miatt az többé nem érzi az összetartozást saját lét, a hagyományok tiszteletének kigúnyolását, a tradíció legZ. Kárpát Dániel
népével. Államilag ellenõrzött a nemzet megosztottsága, az fõbb megtartójának, a kisfalvaknak élhetetlenné tételét, a bûOrszággyûlési képviselõ, a Jobbik EU és Fogyasztóvédel ezt biztosító demokrácia pedig megakadályoz minden vissza- nözõk védelmét, a kisiskolák, kisvonatok, kisposták bezárását.
mi kabinetének elnöke
állítási kísérletet.
Ilyen még - és ezt higgyék el - a világon sem vertikálisan
Jobbik.hu
(a történelem folyamán), sem horizontálisan (egyetlen más
7. szakasz: A nép elbutítása és elkorcsosítása államilag országban sem) nem volt. Az pedig végképp nem, hogy bün-

„Ezeknek
a legsúlyosabban
kellene
bûnhõdniük, még
az unióból való
kilépés árán is“

