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Szégyennapok a
Szent Györgynapok helyett –
2012-ben?
Igen, ezek vagyunk mi székelyek-magyarok…
gyorsan feledünk! A Háromszék napilapban megjelent újságcikk sorait olvasva - "Sztárelõadók a színpadon a Szent-György napokon 2012" - a számítógépnél ülve majd lefordultam a székemrõl. Nem
azon lepõdtem meg, hogy sztárok (vagy nem sztárok) a meghívott vendégek, hanem a „külhoni magyarok”, mint pl. mi, a székelyek
hogy vagyunk és, hol foglalunk helyet az õ szívükben, lelkükben!
Azt, hogy ezek valóban kiváló elõadómûvészek-e, nem tudom és
nem is tisztem errõl véleményt
mondani. Arról azonban igen, amit
elõadtak a 2004.dec. 5-ei népszavazás ügyében a „minden magyarnak, magyar állampolgárságot” a
kampány ideje alatt, amikor Kovács László 23 millió román munkavállalóval fenyegette Magyarországot! Ezek mint csahos kutyák ugattak Kovács és
az MSZP magyarellenes ellenkampányában. Igaz,
õk is tudják, hogy a magyarság egyharmada, ma-

Izrael,
reméljük
vaklárma!
Lassan kibontakozik egy kép az ember elõtt. Izrael az USA katonai és gazdasági erejét kihasználva kirobbantja a harmadik világháborút.
Például MIG-repülõk megtámadják az USA kiselejtezésre ítélt
repülõgép anyahajóját, az US Enterprist, amit 2013-ban kellene
kiselejtezniük, tehát a legegyszerûbb mód az eltüntetésre a háborús megsemmisítés. Magyarországról épp most vitték a MIG29-eseket Izraelbe. Tehát felségjelzés nélküli gépekkel, vagy iráninak álcázott magyar gépekkel el lehet süllyeszteni egy halálra
ítélt USA hadihajót.
Az ötletet már gyakorlatban is alkalmazták 1967 június 8.-án.
Akkor zajlott az arab-izraeli háború és az USA természetesen
Izraelt támogatta.
Most itt ugorjunk pár évet elõre !
1973-ban a zsidók majdnem elvesztették a háborút Egyiptom
és Szíria ellen. Volt egy pillanat, amikor kikészítették az atombombáikat, hogy azzal semmisítik meg az arabokat. Ekkor lépett
a háborúba az USA. Amerikai segítséggel legyõzték az arabokat.Izraelben a bombázókról leszerelték az atombombákat és
visszarakták a helyére.
A CIA kiderítette, hogy már 1966-ban(!!!) a zsidóknak két
nukleáris robbanófejük volt összeszerelve. Az amerikai megfigyelõket hét látogatáskor hétszer verték át a Dimonai erõmûben,
ahol hivatalosan annyit állapítottak meg, hogy " "nincs látható
oka annak, hogy miért van szüksége Izraelnek ekkora atomreaktorra"
Az óriási szélhámosságot egy tisztességes , Dimonában dolgozó zsidó, Mordechai Vanunu leplezte le. Miután fotókkal és
adatokkal, leírásokkal feltárta az igazságot, 18-évet kellett fegyházban eltöltenie zsidó emberként, Izraelben.
Ma legalább 4-500 nukleáris robbanófejük van, de ezek pontos számát senki sem tudja, mert az USA rengeteg saját fegyverét tárolja Izrael területén.Így nukleáris fegyvereket ís- számolatlanul.
Az atomarzenál elismerése hivatalosan Richard Nixon és Golda Meir miniszterelnök között történt meg 1970-ben.
Mire használják a zsidók az atomarzenáljukat ? Martin Karfeld, az izraeli 7-es rádióban 2010 márciusában kijelentette, hogy
Európa makacs ELLENSÉG és ha úgy vélik, a több száz atomtöltetükkel elpusztítják az egész öreg kontinenst. Mert ugye Izrael
nem Európában fekszik, hanem Ázsiában .
Tehát az eddigieket összefoglalva van egy állam, amelyiknek
legalább 400 atombombája van és nyíltín bevallja, hogy azzzal
mérlegelés nélkül elpusztítja az arabokat, vagy egész Európát ha a helyzet azt kívánja ! "Mérlegelés nélkül ,atombombákkal , ha
a helyzet úgy kívánja "!!!!!
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gyarságától megfosztva, meggyalázva és megalázva
él több mint kilencven éve… E meg-hívott, „kiváló
mûvészek” közül néhányan, ebben a kampányidõszakban a Trianon óta uralkodó nemzethez hasonlóan gúnyolódtak, a külhonban élõ keresztény magyarságon. Annyira, hogy az ember hátán felállt a
szõr /a székelynek kinyílt a bicska a zsebében / látván az RTL Klub "Heti 7-es, a Fekete leves "mûsorát. Igen, õk nem ették a mi fekete levesünket, nem
is tudhatják, hogy milyen annak az íze… talán ezért
vihogtak a mi nyomorunkon olyan harsányan.
Hosszan gúnyolódni, azt igen tudtak! Hiányolom,
azokat, akiket e magyarellenes „mûvészeken” kívül
– a teljesség igényével - az önkormányzat nem hívott meg.
Hiszen nem jön Sepsiszentgyörgyre a delirium
tremensben élõ, vendéglõjét is
elívó színmû-vész, vagy a szortyogó-fortyogó mûsorvezetõ,
aki Kovács Lászlóval együtt e
magyarellenes „nevettetõ” mûsorban, Magyarország, 22 millió „román” által várható lerohanással rioga-tott. Összeállhatott volna ezen, gyûlölettel teli
(élet)mûvészekbõl álló „kiváló” HETI 7-es csapat Háromszéken is, Szent György napokat ünnepelni.
Vajon milyen mûsort adnak
ezek itt Háromszéken? Csak tippelni tudok: - A mûvésznõ repertoárját módosítva improvizálva énekelné "Soha ne mond, hogy vége - nekünk az, IGEE-

EN KÉNE”! A kis mûvész úr mondogatná a verset
"Faluvégén kurta kocsma, vigyél engem oda futva".Vagy a másik kiváló mûvész a Magyar Nemzeti
Színházból, az "1918. dec.1." elmaradt budapesti
ünnepére utólag elszavalhatja a „három szint ismerek a földön” magyar változatát. Majd a felemelõ
hangulatú mûsort, nagy ováció mellett - a bódulatban a múltat, és mindent elfelejtve rázendít, a Republic " Szállj, szállj kismadár - tõlünk igen-igen
messze szállj".
Igen, ezek õk, a kiváló elõadók, a mûvészek. Ezt
tudják csinálni, erre van tehetségük.
Na, itt jövünk mi székelyek-magyarok, és itt vagyunk különbek, és ezáltal többek és többen, a Jó
Isten által adott és megáldott tehetségünkkel, ostoba
tulajdonságunkkal, ami nem más mint az állandó feledékenységbõl adódó megbocsátás. A 2004-es
kampány után szívünkre öleljük ÕKET mint az eltévedt, de a nyájhoz (jó pénzért!) visszatérõ birkákat.
És boldogan ünnepelünk velük, mert „összetartozunk és egy testben és lélekben össze kell, hogy fogjunk”, mert „a székely porlik, mint a szikla, s ne
hagyd el veszni e népet Istenünk!”
Pedig még néhány efféle Szent György Napok,
néhány efféle meghívott magyargyûlölõ… és elhisszük mi is, hogy olyanok vagyunk, mint õk. Ma
még csak hasonlítunk rájuk… hiszen meghívtuk
õket, 2004 decembere, és 2012. februári Brüsszel
utáni ostoba, és épp oly magyarellenes kommentárjaik ellenére… Tényleg porlunk, mint a szikla…
szellemileg és lelkileg egyaránt. Hol marad az önbecsülés Uraim, ott a városházán!?
Szotyori Nagy Áron

Most kanyarodjunk vissza az írás elejére !
Szóval 1967 júniusában El Aris egyiptomi város közelében,
nemzetközi vizeken tartózkodott az U.S.S. Liberty könnyen felfegyverzett hírszerzõ hajó.Olyan értékes információkat szerzett
és rögzített, miszerint a zsidók több száz fegyvertelen egyiptomi
hadifoglyot gyilkoltak le a Sinai-félszigeten.Megtudták azt is,
hogy hamarosan Szíriát is megtámadják, a régi ellenségek egyikét .A harci cselekmények azonban nem az elvártaknak megfelelõen haladtak, ezért "mivel a helyzet úgy kívánta, mérlegelés nélkül" úgy döntöttek az izraeliek, hogy elpusztítják a legnagyobb
szövetségesük, Amerika hajóját és az egészet Egyiptomra kenik
!
Június 8.-án kora reggel az izraeli sugárhajtású gépek alacsonyan és lassan rengetegszer körberepülték az amerikai kémhajót. Felmérték a terepet. Az amerikai katonák jól látták a pilóták
arcát és mosolyogva integettek a szövetséges harci gépeknek.
Délután kettõkor ugyanezek a gépek, immár izraeli felségjelzés nélkül , figyelmeztetés nélkül megtámadták a szövetségesük
hajóját, gépágyúkkal,rakétákkal és napalmmal.Az elsõdleges célpont a kommunikációs
központ, a rádiószoba volt.Miután ezt megsemmisítették, szétlõtték az antennát és az
összes bombát, lövedéket a hajóra zúdították.
A támadás alatt a zsidók zavarták az amerikai hajó elektronikus segélykérését, ezért
nem tudtak segítséget kérni a környéken állomásozó egységektõl.
Viszont a hajó technikusai egy új antennát
állítottak fel , azonosították a zsidó támadókat
és segítséget kértek a Földközi -tengeri Hatodik Flottától.
Miután Izraelben errõl értesültek, újabb támadás következett ! Az amerikaiak kimenekültek a hajó belsejébõl, a sebesülteket a fedélzeten ápolták. Ekkor a zsidók torpedóhajókkal, 20
és 40mmm-es gépágyúkkal cafatokká lõtték a
fedélzetre szorult embereket és megtorpedózták a hajót ! Csak a torpedótalálat egymaga 22
amerikai matrózt ölt meg a fedélzet alatt.A hajótestet 821 nagyméretû lövedék ütötte át, úgy nézett ki mint az
ementáli sajt.Az összes hajón levõ és vízre bocsátott mentõcsónakot szétlõtték gépágyúikkal, matrózostól, mindenestõl.
Az egészben az a legelképesztõbb, hogy a Liberty nem süllyedt el és maradtak túlélõk !
A cionista elképzelés az lett volna, hogy egy amerikai hajó elsüllyesztését az arabokra kennek. Ezáltal Izrael szabadabb kezet
kap Egyiptomban, majd Szíriában.
A legnagyobb szövetséges , az USA pedig katonailag és gazdaságilag maximálisan támogatja Izrael államot a háború folytatásában.De minden kiderült, mert a hajó nem süllyedt el és maradtak túlélõk ...Az ügyet maximális eltusolták a közvélemény
elõl.
A Liberty parancsnoka, Wiliam McConagle a hajó megmentéséért és a hihetetlen bátorságáért megkapta a Becsületrend
(Medal of Honor) kitüntetést.Az USA legnagyobb kitüntetését
most kivételesen nem az elnök adta át és nem a Fehér Házban
történt a ceremónia. Az érdemrendet a Haditengerészet fõtitká-

ra adta át a Washington Naval Yardon.Az Amerikai Haditengerészet csak négy napig vizsgálódott az ügyben, az amerikai nagy lapok semmit nem írtak a kényes ügyrõl.
A történetet részletesen 1979-ben leírta a hajón szolgáló James Ennes hadnagy ; "Támadás a Liberty ellen"címû könyvében.(
Ennes James , 1979 Assault On The Liberty. New York : Random
House )
Dean Rusk, akkori amerikai külügyminiszter azt nyilatkozta
szó szerint az ügyrõl ; "Izrael elõre kitervelten és szándékosan támadta meg az U.S.S. Libertyt."
A támadásnak 202 amerikai áldozata volt.
Izrael "ha a helyzet úgy kívánja,mérlegelés nélkül," ismét hátba fogja döfni a legfõbb szövetségesét, az USA-t.
Érdekes lesz ez a háború ! Amerika az embereivel és a totális gazdaságával Cion érdekeit védi , miközben a szövetségese
bármikor hátbaszúrhatja - ismét!Senki nem figyel például ÉszakKoreára ! Mi lesz, ha az elmebeteg diktátor szabadon enged egy
mutáns baktériumot, vírust , mint biológiai fegyvert ?
A zsidók nem nyerhetik meg az Irán elleni
háborút, mert hõzöngõ törpék ! Már a legelsõ
körben be fogjánk rángatni az USA-t, valami jó
ürüggyel.
Mi lesz Izrael lakosságával, ha a háború
nem az elvártaknak megfelelõen alakul ?
Szudán és Izrael között 1984-ben légihíd
jött létre.A CIA segítségével 34 izraeli gép alig
36 óra alatt több, mint 14500 embert szállított
"haza".
Volt olyan gép,amelyen 1122 ember utazott. Egy darab repülõgépen1122 ember, ez
azóta is világrekord !!!. Mire Izraelben landoltak,
két újszülött is világra jött ezen a rekorder
gépen, tehát a csúcs 1124 fõ..
Ez azért érdekes, mert ha le kell lépni Izraelbõl, ez csak légi úton megoldható. Közép-Európában most váltanak tulajdonost a nagy repterek...Az új tulajdonosok, üzemeltetõk kilétét
legtöbbször homály fedi. A Malév is most a háború elõtt csõdölt be, hirtelen. A budapesti nagy reptér új üzemeltetõirõl ma mondta be a rádió, hogy nem európai uniós ország tagjai.
Kína nem vette meg Ferihegyet, Izrael pedig Ázsiában helyezkedik el.
... és ugye itt árválkodnak a nagy lakóparkok , Magyarországon , üresen, már évek óta ...
Ne felejtsük el, azt a hat segélyszállító hajót sem, amit Izrael
nemzetközi vizeken támadott meg 2010 május 31.-én. Kilenc
fegyvertelen embert öltek meg. Élelmiszert, gyógyszert, meg hasonló ártalmatlan dolgokat vittek Gázába a palesztinoknak.Mert
ott idõnként az emberek a saját vizeletüket tejporral keverik
össze,hogy éhen ne pusztuljanak !
Gondolom senki sem akar a palesztinokkal szerepet cserélni
! Mindenki próbálja összerakni a mozaikokat, mert egyre élesebbé válik a kép .
Forrás: http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?re admore=5268

