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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

nem elég Krisztus, az Isten Fia!...“ XXIII. János
pápa ezt a beszédét 1962. július 1-jén mondta el a
II. Ökumenikus Zsinat megkezdésekor. és a római
„Azione Cattolica Italiana“ (Via Concilliazione 1.
Roma) adta ki egy nyomtatott füzetben a következõ címmel: „Novena Allo Spirito Santo“ di
GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano 11. „Tudjuk, hogy XXIII.
János pápa „hirtelen“ meghalt és utána MONTINI
hercegérsek lett a római egyház pápája VI. Pal néPÁRTUS VÁROST
ven. Errõl a pápáról könyvek jelentek meg „The
TALÁLTAK IRÁNBAN
Montinian Church“ és hasonló címeken, melyek
közlik, hogy zsidó családból származott. Ez a páIráni régészek felfedeztek egy õsi földalatti vá- pa folytatta a Vatikáni Zsinatot. A történetet csak
rost, egy falu közeléa zsinat által kiadott
ben, az ország nyugati
jegyzõkönyv alapján isHamadan tartományámerhetjük meg. XXIII.
ban. A falu neve ArzanJános halála után, 1965foud, mintegy 25 kiloben
kiadott
méterre délkeletre van
„Jegyzõkönyvek“ a II.
az õsi várostól HamaVatikáni Ökumenikus
dan-tól. Ebben az õsi
Zsinaton részt vevõk álszerkezetben 25 összetal - „minden ember rékapcsolt szobát találszére“ - címzett „üzetak. Hamadant, a vidéki
nettel“
kezdõdnek,
kulturális örökség hivamelynek dátuma 1962.
tala szerint, ezt a föld
október 21. A zsinat bealatti várost 4-6 méterre
fejezõdött 1965. decema föld alatt találták, egy
ber 8-án.
kõhalom a kinézete. Szakértõk szerint a struktúráhttp://zionistterror-inhungary.blogspot.com/
kat valószínûleg menedéknek használták a háború
Nemzeti Hírháló
idején, amelyrõl a Tehran Times számolt be. A régészek nem találják az eredeti bejáratát a városnak, de ez már most elérhetõ lesz, a feltáró csapat
számára. Ásatásoknál találtak egy puskát és egy
sor kõgyûrût zárral. Az elõzetes vizsgálatok arra
utalnak, hogy a város épült a Medián idõkben, a
pártus-korszak alatt. A régészek úgy hiszik, hogy
ez egyike a világ legrégebbi városának, mert Hamadan volt az egykori fõvárosa a Medián (méd)
Birodalomnak (ie 6. század). A városban számos
természeti, történelmi és kulturális turisztikai látA bukaresti Libertatea napilapban Sorin Golea
ványosság van, mint például az Ali Szadr-barlang arról számol be, hogy 2007-ben Brassó és Kovászés Avicenna sírja. (presstv és kép) (Avicenna, a na megyék határán az országút mentén megjelent
híres perzsa orvos, tudós, filozófus a magyar tör- egy „Székelyföld címzésû“ pannó, amelyen töbténelemhez is kapcsolódik. A szerk.)
bek között egy furcsa írásjelekkel írt szöveg is látható volt (a táblát azóta eltávolították - szerk.). A
A PÁRTUS BIRODALOM MÚLTJÁBÓL magyarok szerint ezek a jelek az õsi székely írás
elemei, írja a lap. De nézzük, mi is ez az ábécé? A
A Pártus birodalom Kr.e. 250-tõl Kr.u. 250-ig, magyarok azt állítják, hogy ezt az írást a székelyek
ÚR-SOLYMA (elzsidósítva=jeru-salem) „fõvá- találták ki a középkorban, és székely rovásírásnak
rossal“ mûködött, de a birodalom már több ezer nevezték el - írja a Libertatea.
évvel azt megelõzõen is létezett. Hiszen Kr.e.
Mostanában jelent meg a piacon Vasile Maier1885-ben Úr-solyma szakrális Szent Koronával ean és Dan Dulciu A román írástudomány egy törbeavatott királya volt az a Melkizedek, akinek ténelme* címû könyve. Elõbbi a Kodifikált SzöRendje (Szent Korona Törvény) szerint való fõpap vegek Országos Központjának volt a vezetõje,
Jézus. A Pártus birodalomhoz tartozó magyar tör- utóbbi pedig filológus, kriptológus. A könyv küzsek voltak a MÉD-EK (MED-IA, ami azt jelenti, lön fejezetet szentel a székely rovásírásnak. A
hogy hírközlõk, hírvivõk. Innen ered a média kife- szerzõk kijelentik, hogy ezt az írást nem a székejezés. A KÁLD-ok, káldeusok, stb. Ezért van az, lyek találták ki, mert azt a mai Románia területén
hogy Jézus idejében EGY NYELVEN BESZÉL- élt dákok és késõbbi leszármazottaik a románok
TEK ÉS MINDENKI ÉRTETTE JÉZUST, már jóval korábban használták. Amikor a székeMERT KÖRÜLÖTTE CSAK A SAJÁT APOS- lyek bejöttek Erdélybe, átvették a románoktól.
TOL NEMZETSÉGE ÉLT. A zsidók csak befuraA könyv szerint a székelyek a 7000 éves alsókodtak közéjük akkor is, mint kémek.(kalmárok). tatárlaki leletbõl vették át a jeleket
Az említett könyv szerint a székely rovásírásEzt közli XXIII.János pápa az alan - ban használt 42 jelbõl 12 megegyezik a Fehér megyei Alsótatárlakán (Tartaria) talált agyagtáblákon
ti beszédében:
„A szemináriumainkban alig van ékesszólástan láthatókkal. Csakhogy ezek az agyagtáblák 7000
és a hívek kénytelenek végig kínlódni arc újpapok évesek, a székely rovásírás pedig csak 800 éves. A
gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a magyarul beszélõ székelyek 1100 és
fejük spekulatív dogmával és az Ó-Szövetség ide- 1200 között érkeztek a Kárpát-kanyarba
jét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionaliz- - írja a Libertatea a könyvre hivatkozva musával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy , tehát semmilyen kapcsolatuk sem lehekihozhassák az isten egyetemes szeretetét, minden tett a tatárlaki lelettel.
A bukaresti lap végezetül Kézai Sinépeknek adott természeti jogokat és a Krisztusimon
Gesta Hunnorum et Hungarorum
univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón moz(A
hunok
és magyarok viselt dolgai)
gunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az arcímû
mûvét
említi, amely 1283 körül kecheológia és geológia, nem különben a megtalált
letkezett
és
amely
arról ír, hogy „ezek a
Sumír Elsõ-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Paszékelyek
a
hegyekben
együtt éltek a
rallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak
blacki-knek
nevezett
románokkal“.
Ezés megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi
zel
a
keveredéssel
magyarázzák
az
írásés már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyo- jelek átvételét.
* Vasile Maierean, Dan Dulciu: O ismánynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld,
torie
a criptologiei romanesti
babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve
Erdély.ma
vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk
Nemzeti Hírháló

XXIII. János pápa
az Ószövetségi
hazugságokról

Egy bukaresti lap
szerint a székelyek ellopták a
dákok írását

Lovas István:

Végvonaglás
Miután az ideológiai szülõatya, az SZDSZ szétrohadt, és maradéka már szinte csak a fõvárosban, médiakuratóriumokban, valamint csatolt helyein vár a nép október elejei demokratikus ítéletére - premier plánban veri szét magát az MSZP is.
Az egykori véreskezû önkényuralmi párt jogutódjának ma nincs olyan lépése, megnyilvánulása,
amelynek legmélyebb motívumát ne e három kategóriába lehetne sorolni: frocli, bezsebelés és az
idegen érdekek védelme.
Vegyük
legutóbbi
megnyilvánulásukat,
amelytõl még számos MSZP-s is öklendezni kezdett, tagozatokon innen és túl.
Magyarországon járt a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Európai Unió küldöttsége, amelynek
mély fájdalmára már nem az õ érdekeit nézõ Bajnai-kormánnyal kellett tárgyalnia, hanem egy kétharmados „jobboldali nacionalista“ kormánnyal,
mely jelzõt a világsajtó sohasem felejti az Orbánkormány mellé tenni.
Mint ismeretes: a volt MSZP-SZDSZ-es kormány nagyarányú lopásai és kormányzati alulteljesítése miatt Magyarország olyannyira fizetésképtelenné vált, hogy a fuldoklónak húszmilliárd
eurós mentõkötelet kellett odadobni Washingtonból és Brüsszelbõl.
Ez volt az az ország, amely 2002-ben még „éltanuló“, „mintaország“ volt, amely azt tervezte,
hogy 2007 elején csatlakozik az euroövezethez.
A tárgyalások a múlt hét végén megszakadtak,
mert a budapesti kormány nem volt hajlandó a
csõdkormány elõdje által vállalt kötelezettségeken
túl is úgy táncolni, ahogyan azt az IMF és az EU
delegáltjai követelték.
Erre a „magyar“ „szocialista“ párt kapásból és
megszokásból a külföldiek érdekeit pártolta. A
maszlagot - hogy õk a kisembert védik - hagyjuk.
„Lószart, mama“, hogy volt vezérüket idézzük.
Ilyen - és ezt nem elégszer ismételni - a világon
nincs. De olyan sem, hogy hasonszõrû sajtójuk is
legyen.
A HVG örömét nem leplezve kérdezte egyik
cikkében, mint a cikk címe összefoglalta: Kormány kontra IMF: ki nevet a végén?
Népszabadság: Orbán Viktor kapott egy pofont
a Posttól. A csatornaérzelmekre apelláló lap azt is
állította, hogy „Nincs joviális vizit a Jobbik-frakcióhoz egyik nap, kézfogás Barack Obamával a
másikon.“ Mindezt Orbán és Merkel berlini kézfogása hajnalán.
A hirszerzo.hu-ban pedig Seres László a megszakadt tárgyalásokról szóló írását ezzel a mottóval fejelte meg: „Anyu, ez már Magyarország? Az
kislányom. Akkor miért nem adnak finom húslevest?... Mert faszok, kicsim.“
Vajon a hamburger, a hagymaleves vagy a humusz országában mi lenne a sorsuk az ilyen újságíróknak? És még bennünket támadnak azért is,
hogy állítólag nem lennénk toleránsak? Szélsõségesen azok vagyunk.
MN Képeslap
Kuruc.info

