GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Azért
csak repedezik
a jég!???
..ÉS ez egy román ajkútól
hangzik el. Nem semmi....
Klikkelj ide:
http://www.youtube.com/watch?v=0crVo
wKpTaQ
vagy:
http://inregistrari.antena3.ro/viewConexiuni_cu_Valentin_Stan-22.html
vagy olvasd magyarul lennebb:

Román
felismerés:
"Léteznek a székelyek,
megígértük nekik az au tonómiát és a történelem ben többször is mellettünk
harcoltak..."
2011.06.03-án az Antena 3 Tv Conexiuni címû mûsorában Valentin Stan
egyetemi tanár tolmácsolásában tört a
felszínre a késõi román felismerés: "Léteznek a székelyek, megígértük nekik az
autonómiát és a történelemben többször
is mellettünk harcoltak..."
22:26 h - nál kezdõdõen a székely autonómiáról, a székelyek történelmi szerepérõl van szó:
Valentin Stan: Figyelem, kedveseim,
talán nem tudjátok, miért haragudtunk
meg a székelyekre. Akadémikusok kell
legyünk ... te, mi azért haragudtunk meg,
mert ezek autonómiát akarnak minden
áron. Hát persze hogy igen, autonómia nekik, vagy autonómia nekünk, vagy autonómia akárkinek, ezt demokratikusan Románia parlamentje dönti el.
Ez van, egy országban, az Európai
Unió tagállamában. Én mind azt hallom...vagy azt, hogy nincsenek székelyek...vagy hogy autonómiát ezeknek....
de hát jóemberek...nekik joguk van kérni,
nekünk az egészünknek meg jogunk van
nem megadni. De hadd engedjék meg,
mutassam be, miért is kérik õk ezt? Hadd
mutassam be, tudjatok ti is egy dolgot, ti
igaziak...
Te, ez itt a Trianoni diktátum. Amit mi
kérünk a magyaroktól, hogy "Tartsák be
Trianont, tartsátok be Trianont!"....De
van egy rossz hírem: mi nem igazán tartjuk be Trianont...nézd csak, mit ír itt: a
47-ik cikkelyben így írja: Románia elismeri és vállalja a kapcsolatát Magyarországgal...Te, itt azt írja, hogy Románia, és
nem azt, hogy Pápua-Új Guinea, te, ezek
itt mi vagyunk...mi van itt, ember, ez egy
másik diktátum? What? Hogy? Te, melyik diktátum ez, ember?! Mit mondtak
ezek ott Trianonban, ember?
Áoleo,...hogy ez az,...kedveseim,...ez
az úr, akit itt látnak, ez Vaida-Voevod,...mivel nem akarok egyedül áruló
lenni, gondoltam, komoly társakat szerzek
magamnak... Ez Vaida-Voevod, az elsõ
román miniszterelnök, aki aláírta az
1919-es, kisebbségek védelmérõl szóló
keretszerzõdést, ahol, micsoda átok, a 11es cikkelyben figyeld meg, miket ír: "Románia egyetért azzal, hogy megadja az
erdélyi szász és székely közösségeknek a
helyi autonómiát" ... Micsoda, nem jön,
hogy higgyem, hát nem arról volt szó,
hogy a székelyek nem is léteznek? S hogy
Vaida-Voevod ilyesmit aláírt?!
Hát igen. Mert ezzel a feltétellel kaptuk meg Erdélyt. Hogy helyi autonómiát
adunk a székely közösségeknek oktatási
és vallási vonatkozásban.
A székelyek is akarnak valamit, amire
feljogosította õket a történelem. És én
meg szeretném köszönni ezalkalommal a
székelyeknek, hogy ... nem térdeltek le soha. Sem a magyar királyok elõtt. Sem
Ausztria császárai elõtt. Sem az orosz cá-

rok elõtt, sem a török szultán elõtt. És
hogy itt maradtak ezen a földön, melyet
önfeláldozással védtek meg....A székelyek itt voltak és itt lesznek. És nagyobb
biztonságban érzem magam mellettük,
mint sok más román nemzettársam
mellett, akiknek olyan megnyilvánulásaik
vannak, melyeket Európa megvetéssel kezel, hátat fordít neki és kinevet.
És hogy lássátok, hol voltak a székelyek, mikor Románia alakult, hogy lássátok, hol voltunk mi, románok és hol voltak
õk, a székelyek egy bizonyos történelmi
idõszakban…. Kezdjük Mihály Vitézzel
és a sellemberki csatával 1599-ben, amikor
Mihály Vitéz megalkotta Romániát...azt a kicsit ami akkor volt....(filmrészlet)...
Mihály Vitéz hangja csata elõtt: "Az
elsõ vonal úgy marad, ahogyan beszéltük,
Baba Novaccal a balszárnyon, Lecca aga
a jobbszárnyon. A székelyek mellettem
maradnak."
Valentin Stan: "A székelyek mellettem maradnak?! Mihály mellett?!
Hogy, jobban bízott a székelyekben,
mint az oláhokban (vlachokban) ?!
A székelyek ott voltak, kedveseim! A
székelyek ott voltak Mihály mellett! És
Mihály elismerte minden jogukat. Mindazokat a jogokat, amelyeket ma is kérnek
az autonómiáért, megadta nekik Mihály.
"Mert harcoltak a közösség javáért." Ezt
mondta a Vajda (Mihály). Kedves románok, akik nem akarjátok engedni, hogy a
székelyeknek
képviseletük
legyen
Brüsszelben, merthogy nehogy ellopják
Erdélyt - (a filmre mutat) - itt nem lopták
el Erdélyt. Fegyverrel a kezükben álltak
Mihály mellett.
És most megmutatom, mit csináltak
ezek a székelyek Stefan cel Mareval.
Mihály is megõrizhette volna a fejét,
ha a székelyek egy év múlva is mellette
állnak. De általában csak oláhok (vlachok) voltak mellette...
Tudják, hol voltak a székelyek 1475ben? Azt hiszem, nem tudják, elmondom.
Egy helyzetben voltak. Tudják a sztorit,
ahogy mondják: Houston, helyzetünk van.
Egy helyzetük volt a székelyeknek, Moldvában, Vasluinál, ahol Stefan cel Mare
serege védte a kereszténységet, kedves románjaim. Összecsaptak a Félholddal (a
törökökkel). És jöttek azok több tízezren.
De néhány ezer székely, profi harcosok,
nagy szívvel Stefan mellett harcoltak. És
megállították a török sokaságot, legyõzték õket Félholdastól, mindenestõl. De
tudják, hogy még kit gyõztek le akkor a
székelyek? Az oláhokat (vlachokat) is legyõzték. Mert azok 17.000-en a török
szultán seregében voltak. Mert Havasalföld uralkodója abban az idõben, amikor
a székelyek karddal a kezükben a kereszténységet védték, Havasalföld uralkodója
abban az idõben a török szultán seggét
csókolta. És mi 17.000-en a szultán seregében voltunk és Moldva uralkodóját,
Stefant támadtuk Vasluinál. És tudják, a
török szultán követe mit mondott Stefannak? Nem fogják elhinni. Kapcsolják be a
61-es filmet, kérem, hogy lássák a románok, hogy állunk (filmrészlet).
A szultán követe: "....Stefan, Moldva
uralkodoja, hozzad a két évnyi adódat nekem, ahogyan azt Havasalföld uralkodója
is hozza..."
Valentin Stan: "Köszönöm, elég lesz.
Szóval, Moldva uralkodója, Stefan, gyere
az adóddal, gyere, ahogyan Havasalföld
uralkodója is jön és hozza..álljunk
meg....kedveseim;....van egy nagyon rossz
hírem...vagy egy nagyon jó,...attól függ,
kinek....
Te, én székelyekrõl a török szultán seregében még nem hallottam. De oláhokról (vlachokról) igen, és még moldvaiakról is. Sorry."
Fordította: Nemes Elõd
emihirek.ro
***
Érdemes vadászni ezt a srácot az interneten. Pl itt:
http://www.youtube.com/
watch?v=0crVowKpTaQ

Takács néni,
mint tanú
Egy ügyvédnek sosem szabad megkérdeznie a tanút, ha nincs felkészülve
a válaszra.
Egy kisvárosban zajló perben az
ügyész behívta elsõ tanúját, egy idõs
nagymamát. Odalépett a tanúhoz és
megkérdezte tõle:
- Takács néni, ismer engem?
Mire a hölgy:
- Persze, hogy ismerlek. Gyerekkorod óta ismerlek és mondhatom, kiábrándultam belõled. Hazudsz, csalod a
feleségedet, befolyásolod az embereket,
rágalmazod õket a hátuk mögött. Nagy
embernek hiszed magad, miközben annyi eszed sincs, mint egy utcaseprõnek.
Igen, persze, hogy ismerlek.

Felejtsük el
a polkorrekt
beszédet
a nemzetpolitikában!
Az elmúlt két évben nem történt érdemi elõrelépés a nemzetpolitikában, az államtitkárságon pedig káosz uralkodik - mondta el
szerdai sajtótájékoztatóján Szávay István.
A jobbikos képviselõ szerint az
MTI Répás Zsuzsannával tegnap készült interjúja "az ötvenes éveket
idézte". A helyében mi szerényebbek lennénk, és megemlítettünk volna jónéhány problémát is, ám az államtitkár-helyettes ehelyett jelentõs
eredményekrõl és "gyökeres fordulatról" beszélt - idézte fel a politikus.
Szávay szerint a Répás által büszkén emlegetett "új támogatáspolitika" jegyében nemcsak, hogy nem sikerült növelni a támogatások mértékét, hanem a rendszer „átláthatatlanná, kontrollálhatatlanná vált és a
nemzeti célok helyett sokkal inkább
a külhoni kilentúraépítést szolgálja".
Hozzátette: a támogatásoknak ma
már csak mintegy 5%-át lehet nyílt
pályázatokon elnyerni.
Sose volt még ilyen jó?
A képviselõ rámutatott: a határon
túli magyarság érdekvédelmének területén sem történt lényegi elõrelépés. Szavai szerint a nyelvtörvénnyel és állampolgársági törvénnyel sújtott felvidéki magyarság
ügyében "semmilyen hatékony fellépést nem láthattunk" az elmúlt két
esztendõben. Kárpátalján nem sikerült kiharcolni a magyar többségû
választókerületet, és a délvidéki magyarságot sújtó 1944-45-ös vérengzések áldozatainak rehabilitálását,
kárpótlását is "elkenték" - sorolta az
elmúlt esztendõk nemzetpolitikai
fiaskóit a honatya.
Szávay jellemzõ példaként Martonyi János román kollégájával folytatott márciusi tárgyalását említette.
Miután Cristian Diaconescu kijelentette, hogy az autonómiának nem lehet helye a magyar-román kapcsolatokban, Martonyi János kifejtette,
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Az ügyésznek tátva maradt a szája,
azt sem tudta, köpjön vagy nyeljen.
Némi gondolkodás után a terem másik végébe mutatott és megkérdezte:
- Takács néni, ismeri a védõügyvédet?
- Hát persze. A védõügyvédet is gyerekkora óta ismerem. Gyenge jellem,
italos természetû, senkivel sem tud normális kapcsolatot teremteni, és mint
ügyvéd, egyike a legrosszabbaknak az
országban. Hogy el ne felejtsem, õ is
csalja a feleségét méghozzá három nõvel, az egyik a maga felesége, ügyész
úr... Igen, ismerem.
A védõügyvéd sokkot kapott. A bíró
magához kérte az ügyészt és az ügyvédet és nagyon halkan így szólt hozzájuk:
- Ha bármelyikük megkérdezi a
hölgytõl, hogy ismer-e engem, esküszöm, hogy börtönben fog megrohadni.

hogy szerinte "soha nem volt ennyire jó a két ország viszonya" - emlékeztetett a politikus, aki szerint a külügyminiszternek ez a megnyilvánulása "gyalázatos volt". Úgy véli, a
magyar kormány a most felálló új
bukaresti kormánnyal szemben sem
közölte világosan az elvárásait. Kérdésre válaszolva a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke "végtelenül elszomorítónak" nevezte,
hogy az új román kabinet egyik elsõ
lépéseként kivette a kisebbségi törvény tervezetébõl a "kulturális autonómiát". Innen szólítom fel a magyar kormányt a leghatározottabb
fellépésre az ügyben - tette hozzá.
Répási mostani nyilatkozatában a
szomszédos országok magyarságpolitikájával kapcsolatban szinte csak
olyan kifejezésekkel él, mint, hogy
"õszintén reméli", "reményének ad
hangot", "bízik benne", vagy éppen
„sajnálattal értesül”. Ezeket a "polkorrekt kifejezéseket" most már el
kellene felejteni, és ehelyett világos
feltéleket támasztva, érdemben és
határozottan ki kell állni az elszakított területeken élõkért - szögezte le
a honatya.

A krisnások és a madarak is
fontosabbak
Szávay István rámutatott: hiába
emelték papíron magasabb szintre a
nemzetpolitikai intézményrendszert,
az államtitkárságon "dilettantizmus,
fejetlenség és káosz" uralkodik.
Semjén Zsolt, a területért felelõs miniszterelnök-helyettes a gyöngyöspatai eseményektõl kezdve a krisnásokon át a védett kismadarak levadászásáig mindennel foglalkozik, csak
a nemzetpolitikával nem - szögezte
le a honatya.
A Répás Zsuzsanna által komoly
eredménynek nevezett, a nyugat-európai és tengerentúli magyarságot
számba vevõ Nemzeti Regiszter a
politikus véleménye szerint "emigrációs Kubatov-listaként", illetve
"végtelenül egyoldalúan tudósító"
kormányzati hírlevélként mûködik,
amelynek valós célja az „adatbázisépítés és a szavazatszerzés”.
A politikus szerint Répás Zsuzsanna tegnapi nyilatkozata a fentiek
tükrében a "valóságtól teljesen elrugaszkodott", és "felháborítóan hamis" volt.
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