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Hírek, politika, gazdaság
Mocskos banda, mocskos díjak, mocskos díjazottak

je a lefüggönyözött ablakú fekete kocsik rajzását lakása közelében, és (esetleg) akadályt gördítsen az ÁVO-sok felelõsségteljes
munkája elé.
Az összehangolt akció olyan sikeres volt, hogy akkor berregett fel a bejárati ajtó fölé szerelt csengõ, amikor Rajk egy lépésre állt a parti vesztésétõl, és Kádár a székébõl felugorva, diadalittasan felkiáltott: „sakk-matt Laci!”
Erre a hõstettére olyan büszke volt, hogy számos helyen el„Hegel“ a 80-as években jelentett a Szekunak
mesélte, többek között a Pártfõiskolán is (1949 májusában),
(többek között Szõcs Gézáról is)
amikor Rajk bûnösségét ecsetelte, egy pártaktíva vezérszónokaA magyar sajtóban 2007. II. 19-én mi írtuk meg elõször, hogy ként.
valami nagyon bûzlik Heltai Péter médiacionista múltjában. Soká- KÁDÁR, A KIHALLGATÓ
Rajk László kihallgatását, illetve vallatását, Kádár János és
ig kellett várni az aktájára, de végre kiderült: ebben is jó nyomon
Farkas Mihály irányította. Mivel Rajk nem akarta elvállalni azokat
jártunk.
a valótlanságokat, amivel gyanúsították, ezért Kádár – élve (frissen kapott) belügyminiszteri hatalmával, engedélyezte Rajk
A fideszzsidót ugyanazon a
megkínzását, a hamis vallomás kicsikarása érdekében.
napon tüntették ki a Prima PrimisA tettre kész verõlegények tevékenységét – Kádár és Farkas
sima sajtódíjjal és a vele járó 10
- a szomszédos szobából hallgatták végig, majd az eredményes
ezer euróval, mint amikor a sajtóprocedúra után, Farkas vitte el Rákosihoz a Rajk vallomását és
ban megjelent cáfolhatatlan bizoaláírását, tartalmazó jegyzõkönyvet.
nyítéka annak, hogy Ceausescu
idején spion volt. Heltai most azt
KÁDÁR, A HALOTTI TORON
állítja, „zsarolták“. Ismerve jelleKádár baráti gesztusát jellemzi, hogy az utolsó útjára is elkímét, a zsarolás nyilván nagyobb
sérte egykori kenyeres pajtását és elvtársát. A Conti utcai börtön
összegû lejben vagy külföldi utamásodik emeleti ablakából nézte végig Rajk kivégzését Farkas
zás engedélyezésében nyilvánult
Mihály, Farkas Vladimír, Péter Gábor és más személyek társasámeg.
gában.
Az Erdélybõl az Ara-Kovács és Tamás Gáspár-féle cionistákAmikor Bogár Imre hóhér hozzáértõ, valamint nagy gyakorlatkal gyanús körülmények között áttelepült Heltai még a rendszer- ra utaló „kézimunkáját” követõen Rajk teste megszûnt vonaglaváltás elõtt a Szabad Európa Rádió budapesti irodájában keresett ni, és a jelenlévõ börtönorvos megállapította a halál beálltát, akés ideiglenesen kapott munkát, de onnan az amerikai titkosszol- kor Kádár, a kóser szilvapálinkával töltött pohárkáját odakoccingálati átvilágítás után kizárták. (Kirekesztették, ahogyan egy mé- totta Károlyi Márton áv. alezredeséhez és gratulál neki az ereddiacionista mondaná más esetekben.)
ményes munkavégzéséért (K. M. volt Rajk egyik verõlegény-kiHeltait azután az elhunyt milliárdos, Ungár András (Ungár hallgatója).
Klára testvére, és a Mazsihisz egykori fõpénztárosának fia) és fe- KÁDÁR, AZ ÁVH LÉT lesége, milliárdjait öröklõ közismert holokauszt-luvnya, Schmidt REHOZÓJA
Mária, a Terror Háza múzeum késõbbi igazgatója vette szárnya
Az ÁVO (Államvédelmi Osztály)
alá. Azonnal megszagolták benne a médiazsidót.
hatáskörének kibõvítése érdekében
Schmidt Orbán fõtanácsadójaként be is ajánlotta „Hegelt“ Kádár „kieszközölte” Rákosinál, hogy
Orbánnak, aki azonnal megbízta az InfoRádió és a Budapesti hatósági jogkörrel ruházzák fel ezt a
Kommunikációs Fõiskola alapításával. Az elõbbinek résztulajdo- szervezetet. A jogkör törvénybeiktanosa, az utóbbinak igazgatóságának elnöke lett - egyéb álláshal- tását követõ „keresztségben” nyerte
mozása mellett.
el az ÁVO az ÁVH (Államvédelmi HaHeltai szekus múltja undort keltõ. Olyannyira, hogy még gim- tóság) betûszavas “becenevet”.
náziumi osztálytársairól is írt jelentéseket. Például olyanokat,
amelyekben beköpte, az osztálykirándulásokon ki mit énekelt. KÁDÁR, A KULÁKVE RETTETõ
Azaz milyen tiltott dalokat.
Kádár, az ÁVH sikeres szerepléHeltai Pétert most Prima Primissima Díjjal tüntették ki. Vele
együtt az ‘56-os akasztásokban jeleskedõ diktátort, Kádár Já- se érdekében személyesen igazította
nost ma is éltetõ másik cionistával, Moldova Györggyel együtt. el az ÁVH-s brigantikat a kulákok „megregulázásának” hogyanjáEzért érdemes volt élni, érdemes volt a fülkékben forradal- ra.
Az ÁVH-s vezetõi értekezleteken elhangzott „veretes” monmat csinálni.
Talán nem véletlen, hogy a díjat az etyeki származású zsidó, dásai:
-„Amikor a kulák megmozdul a rendszer ellen, éreznie kell a
Demján Sándor alapította 2003-ban. A díjátadáson tegnap az
OTP-vezér Csányi Sándor, Orbán Viktor másik pillanatnyi támoga- hatalom öklét”;
-„Felállítottuk azt a gyorsan mozgó különleges operatív csotója mondott köszöntõt.
portot, amely gyorsan beavatkozik és ellátja a kulákok baMocskos banda, mocskos díjak, mocskos díjazottak.
ját”;(Sic!)
-„A reakció rémhírére, miszerint a fákat is államosítják, igen
Alitea Guzmán - Kuruc.info
Forrás: Nemzeti Hírháló nagy mennyiségû fát vágtak ki. Bár ezeket nem a kulákok csinálták (Sic!), mégis szigorúbb megtorlást kell alkalmazni ellenük”;
-„Az új ÁVH-s egyenruha jelentõsége abban van, hogy a fejlõdés irányát dokumentálja. Jobb a
kulákot új egyenruhában megverni,
mert ez a megmagyarázásnak nem
rossz módja”. (Sic!)
/Szánjunk néhány másodpercet
ennek a primitív „verettetõ-legény”
mondatainak a tartalmi részére. Véssük az agyunkba, hogy a gyorsan
mozgó csoport, gyorsan fog beavatkozni (valamibe vagy valamiért)…
Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima Dí- Szigorúbb (!) megtorlást kell alkaljakat pénteken este Budapesten, a Mûvészetek Palotájában. A mazni a fakivágásban vétlen kulákok
kategóriák díjazottjai között volt Moldova György is, aki sokkal ellen, holott a vétleneken nincs mit
többet is megérdemelt volna, mert írói képességét és “népsze- megtorolni! Az új egyenruha a fejlõrûségét” felhasználva, ügyesen bálványozta (és bálványozza) dés irányát dokumentálja… Jobb a
a magyarság történelmének legaljasabb hazaárulóját, alattomos, kulákot új egyenruhában megverni a
megmagyarázás „nem rossz módja” érdekében, mivel használt
gerinctelen és véreskezû diktátorát.
Moldova György mestere a csúsztatásnak és az elfogult- egyenruhában a megmagyarázást szolgáló kulákverés módja kiságnak. A díjátadás apropójából – csatlakozván a gratulálók fejezetten rossz!/
csoportjához –, az alábbi szerény kis gyûjteménnyel járulok hoz- KÁDÁR, RÁKOSI ÉS A KV&PB
zá, hogy Moldova amnéziájából fakadó “apró” hiányosságok
Kádár volt Rákosi egyik legnagyobb csodálója és támogatópótlásával hitelesebbé tegyem szeretett Kádár elvtársáról készí- ja. Rákosi iránti ragaszkodása (hithû bolsevikhoz méltóan) akkor
tett slágerkönyvének tartalmát.
sem változott, akikor szeretve tisztelt fõnöke intézkedésére õt is
letartóztatták (1951-ben), és csak azért kerülte el a vallatással
KÁDÁR, AZ ELVTÁRS ÉS A BARÁT
Közismert, hogy Kádár szoros elvtársi és baráti kapcsolat- járó procedúrát, mert minden eléje tett jegyzõkönyvet szó nélkül
ban volt Rajk Lászlóval, gyakran vendégeskedett a Rajk család- aláírt, mindent bevallott és készséggel együttmûködött kihallgatóival.
nál, és térdén lovagoltatta a kis Rajk Lacikát.
Talán ennek köszönhette azt is, hogy Rajkkal ellentétben nem
Amikor az ÁVO ugrásra készen állt Rajk letartóztatására, Kádár vállalta, hogy bokros teendõi ellenére, tiszteletét teszi Rajk- ítélték halálra, és börtönévei alatt – viszonylag - elfogadható bánál, majd sakkozással tereli el barátja figyelmét, nehogy észlel- násmódban részesült.
Kiszabadulását követõen (1954-ben) azonnal jelentkezett
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„szolgálattételre” Rákosinál (mintha misem történt volna) és
örömmel konstatálta, hogy Rákosi intézkedésére kapott egy
összkomfortos (bebútorozott) lakást, egy 250 kötetes könyvtárat,
négyhetes üdülési beutalót), valamint mai értékben kifejezve, kb.
10-12 millió forintnak megfelelõ „bánatpénzt”..
Bár (vélt és valós) nimbusza fenntartása és növelése érdekében nem állt a nyilvánosság elé, hogy megcáfolja azt a hírt, miszerint Farkas Vladimír ÁVH-s kihallgatója fizikai kényszert alkalmazott vele szemben, az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) PB-hez
írt levelében a következõket rögzítette:
„Tisztelt Politikai Bizottság! Tegyék lehetõvé számomra, hogy
személyesen adhassam elõ a Központi Vezetõségnek: MIÉRT
TETTEM FIKTÍV VALLOMÁSOKAT 1951-ben DURVA FIZIKAI
KÉNYSZERÍTõ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA NÉLKÜL. (Sic!) Elvtársi üdvözlettel: Kádár János”. (Nagybetûs kiemelés: B. I.)

KÁDÁR ÍGÉRETEI
Kádár, 1956 két utolsó havában, majd 1957-ben, a Kossuth
és a Petõfi Rádió hullámhosszán sugárzott mondókájában, valamint a Népszabadságban többször közétett interjújában (nyilatkozatában) személyesen biztosította a fegyveres harcban résztvevõket, és a külföldre menekült hazatérõket, hogy nem lesznek
felelõsségre vonva. Nagy Imre és társai várható sorsáról is többször nyilatkozott a közvélemény elõtt.
1956. november 25-i rádióbeszéde „ISKOLAPÉLDÁJA VOLT”
a megtévesztésnek, a képmutatásnak és az emberi aljasságnak, amelyet másnap (november 26-án) „megpatkolt” egy hasonló minõsítést érdemlõ nyilatkozatával:
- „A KORMÁNY JOGGAL FELTÉTELEZHETTE, HOGY AZ ORSZÁGBAN REJTõZKÖDõ ELLENFORRADALMI ELEMEK PROVOKÁCIÓHOZ FOLYAMODNAK, MEGÖLIK NAGY IMRÉT VAGY VALAMELYIK MUNKATÁRSÁT, HOGY AZTÁN A KÖZVÉLEMÉNY
ELõTT A MAGYAR KORMÁNYT TEGYÉK FELELõSSÉ EZÉRT A
GYILKOSSÁGÉRT.”
- „MEGÍGÉRTÜK, HOGY NEM INDÍTUNK BÜNTETõ ELJÁRÁST NAGY
IMRE ÉS BARÁTAI ELLEN MÚLTBELI
BûNEIKÉRT, MÉG HA KÉSõBB MAGUK IS ELISMERIK AZOKAT. TARTANI FOGJUK MAGUNKAT EHHEZ AZ
ÍGÉRETHEZ.”
Hasonló, égbekiáltóan körmönfont nyilatkozat kiagyalására, még a
legjobb formájában lévõ Goebbels
sem volt képes! Mentségére szolgáljon, hogy nem kommunista, hanem
(csak) náci volt.

KÁDÁR, A PURITÁN
ÉS A VAGYONTALAN
Kádár számos híve (jobb híján) azzal védelmezi kacsingatós
és virslit osztogató bandavezérét, hogy milyen „egyszerû körülmények között élt” és egy fillér sem tapadt a kezéhez.
Vizsgáljuk meg ennek a (széles körben elterjedt) állításnak a
valóság tartalmát. Kádár puritánsága részbeni igénytelenségével (!) és nagyfokú primitívségévelmagyarázható. Tévét évente
csak egyszer nézett (május elsején, a moszkvai díszszemlét, valamint szovjet elvtársai felvonulását), és személyesen tiltotta
meg, hogy az akkori két magyar tévéadó hétfõi napokon sugározzon.
Kádárnak gyakorlatilag minden jobb üdülõhelyen, vadásztanyán és pártobjektumban fenntartott lakosztálya volt, a balatonaligai pártüdülõben még a KB tagoktól is több méter magas
drótkerítéssel elkerített rezidencia állt a rendelkezésére, a pártuszodában pedig pihenõszoba várta
megfáradt testét.
A biztonsági „gorillák”,- a medence és az épület körül vizslattak, pontosan úgy, mint a TANÚ c. filmben
láthatták a nézõk, bár ott a rendezõ
nem tûntette fel az épület körül settenkedõ biztonságiakat.
Kádár számára mindig behozták a
legújabb nyugat filmeket, amelyeket
csak (Sztalinhoz hasonlóan) egy kiváltságos galeri társaságában tekintett meg.
Hasonló módon beszereztetett
saját céljára minden olyan korszerû
nyugati terméket, ami felkeltette a figyelmét, bár ebben engedékenyebbnek mutatkozott, mert a az általa és (fõként) Mária
asszony számára privilegizált helyzetben lévõ „ügyeletes” kedvencek is olcsón (bagóért) hozzájuthattak speciális „magazinjaikban” olyan termékekhez, amelyeket (hétfõ kivételével) a „pórnép” csak Aczél elvtárs és Lendvai elvtársnõ által engedélyezett
nyugat filmekben láthatott.
A Kádár házaspár a Bajza utcai pártszálló és étterem rendszeres látogatója volt, és olyan menübõl válogattak, amelyet a
Forradalmi Munkás Paraszt Kormány munkásai csak hírbõl ismertek. Arról nem is beszélve, hogy bejelentkezésük esetén, a párt
fõguruk közül csak 2-3 személy (házaspár) kapott belépési engedélyt, a mintegy 100-120 fõre méretezett étterembe, mert sem
Kádár, sem Mária asszony nem szerették a „tömeget”.
(folytatása a 6. oldalon)
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