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Túléli-e az MPP
az elmúlt négy év
tétlenségébõl fakadó
vereséget?
Szász Jenõ júniusi-júliusi látogatásai Budapestre nem sok médiavisszhangra találtak. Szinte semmi sem szivárgott ki. Azonban kapcsolatokkal rendelkezõk mégis kiszimatoltak egyet- s-mást. A hírek szomorúak, habár visszaigazolás nélkül nem tudja az
emberfia, hogy mennyire valószínûek.
Vegyük sorba:
1. Szász Jenõ nem marad pártelnök.
2. Tõkés László nem marad ill. nem lesz pártelnök.
MPP-ben a jól értesültek elkezdtek szervezkedni a Szász Jenõ helyének elfoglalása érdekében. Folyik a könyöklés. De vannak jobban értesültek is, akik nem könyökölnek. Legalábbis nem az MPP berkekben. Mivel a könyöklés vérükben van így könyökölnek õk is, de inkább vissza az RMDSZ-be vagy az EMNP háza tájékán.
Az EMNP-ben ott van Toró T. Tibor biztos helye. Könyöklésre semmi szükség. Jól
végzi munkáját. Tõkés maximum elveszti az EP pozícióját, ami anyagilag elég fájdalmasnak bizonyulhat.
3. Megszûnik az MPP.
A román választási törvényeknek megfelelõen erre nagy esély van. A decemberi
választásokra nem tudnak jelölteket állítani. Háromszéken mégiscsak törekednek erre, de ez nem elégséges. Létezik egy minimum, hogy hány megyében kell jelöltet állítsanak ahhoz, hogy az MPP fennmaradhasson. De még ez sem elégséges: meg kell

(Rém)Képek
a magyar
közéletbõl…
(folytatás az elsõ oldalról)
Tehát, van vitézi rend, vannak gazdagabb egykori elvtársak és elvtársnõk, vannak leszármazottak, akiknek õsei vitézek voltak, s fel lehet õket
keresni és avatni… s van, akiknek még futja jelvényre, ruhára bohóckodásra, mert azt hiszik szegények, hogy ettõl magyarabb a magyar. Így tehát
van vitézi rend, amit bár történelminek neveznek,
mégsem az. Azonban senkit nem zavar. Hiszen a
pszichiátrián kezeltek sem zavarnak senkit… Csupán vannak, és azt hiszik, hogy azok az ápoltak,
akik a kerítésen kívül flangálnak… Nos, ha Mága
és Horváth tudná, hogy mibõl csináltak ekkora
cirkuszt, elsüllyednének szégyenükben. Mert
Horthynak (aki – megjegyzem nem bûnös, hiszen
nem fasiszta, nem ölt zsidót vagy cigányt, nem
ítélték el még Nürnbergben sem, pedig akkor, aki
élt és mozgott az a „bírák” igényeinek megfelelõen a kazánban végezte…) a mai vitézekhez semmi
köze, a mai „vitézek” csupán az önmutogatók és a
nemzeti érzéseket másképpen kifejezni nem tudók
szánalmas, de rendkívül büszke gyülekezete,
kasztja – szerény újságírói véleményem szerint.
De Mága prímás bizony menekült errõl a hajóról,
mert bizonyára megmondták neki, hogy ha marad,
nincs több zsíros fellépés, és még a fajtája is kitagadja… és a zsidó fesztiválon való fellépésrõl
meg ne is álmodjon. A prímás lépett, mert még lehet azt mondani, hogy ezek a fásiszták megbolondították a szíp kelmékkel, á, kárddál, a mentível…
há szegín honnán tudná á mágyár történelmet?
Minden esetre azt kellene alaposan fenékbe billenteni, aki egyáltalán szólt a cigánynak, hogy legyen
vitéz. Hiszen én sem láttam még magyar cigányvajdát… no, de nem is érdekes a dolog tovább.
Ám, ha Horthy kormányzó úrról esett szó, hát nézzük meg a „szobor” gyalázások rövid, de mosolyra fakasztó eseményeit. Már korábban írtam arról,
hogy ezek nem szobrok, hanem jó szándékú, de
mûvésznek nem nevezhetõ fafaragók és bajkeverõ
megbízóik közös alkotásai. Talán Dániel Péterrel,
a nagy festéklocsolgató kapedlissel találták ki a
szoborállításokat és festékezéseket, mert kell a
népnek a cirkusz. Csakhogy… mert ezek nem mûvészeti alkotások, és nagyon is méltatlanok arra,
hogy a Kormányzónak állítsanak emléket, festékkel való leöntésük sem lehet olyan égbekiáltó bûn,
mint amilyennek a Vona-fanok kikiáltották. Az

szerezzen a párt bizonyos mennyiségû szavazatot is.
4. Valamelyik gonosztevõ az RMDSZ-bõl majd kezdeményezni fogja a decemberi
választások után az MPP beszüntetését, a román választási törvényekre hivatkozva.
Ezt már többször be is harangozta Kovács Péter az RMDSZ titkára. Kétszer is hírül adtuk ez irányú fenyegetéseit.
5. habár a decemberi választásokon az EMNP nem fog bejutni a parlamentbe,
és/vagy a szenátusba ettõl függetlenül marad neki még négy év, hogy kemény aknamunkával gyengítse a nemzetárulónak tartott RMDSZ-t és pozitív tevékenységgel
megnyerje az erdélyi magyarság bizalmát. Ehhez az egyik legfontosabb elem az
RMDSZ-ben mindent átfogó korrupció teljes körû leleplezése. Habár ez is kétélû fegyverré válhat, amennyiben a belsõ, nem korrupt, RMDSZ tagoknak sikerül egy radikális megtisztulási folyamatot beindítani és a korrupcióval bemocskolódott vezérektõl és
holdudvaruktól megszabadulnak.
6. Az MPP kiesésével marad egy posztkommunista magyar párt, az RMDSZ, és az
EMNP mint nemzeti magyar párt. A FIDESZ-nek nem érdeke egy a magyarországi
MSZP-t támogató RMDSZ túlélése és megerõsödése. Hisz 2014-tõl (hírül adtuk)
össznemzeti parlament fog felállni Budapesten. Nem hiányoznak a határon kívülrõl
odaérkezõ posztkommunista internácik. Van ebbõl az alja népbõl elég Budapesten.
Létre jön-e ez a szcenárió vagy sem az nagyban függ az MPP tagságától és vezetõitõl. Nehéz ügynek fog bizonyulni mivel az MPP is tele van RMDSZ-es téglával, SRIs ügynökökkel, akik teljesen más érdekeket képviselnek. Az MPP tagság tisztánlátása pedig nem jobb az RMDSZ-es tagságénál. Nem veszik észre a közvetlen közelükben ügyködõ téglát akkor sem, ha tucatnyi tanú bizonyítja ezt. Az ilyenektõl is meg
kell a tisztánlátó tagságnak szabadulnia: a téglák holdudvara maga is tégla alapon!
Sürgõs és komoly tárgyalásokra van szükség az EMNP-vel, még akkor is, ha az itt
vázoltak tervszerûsége nem igaz. Az MPP megszüntetésére RMDSZ-es törekvés létezik és ezt többször nyilvánosságra is hozták! A megszûntetés veszélye tehát fennáll!
Zürich, 2012 szeptember 19.
Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István,

egyik csürhe lehetõséget adott a másik csürhének
arra, hogy hangos maradjon a sajtó a szélsõségesnek mondott primitív csürhe és a liberálisnak nevezett Dániel Péter féle csürhe ostoba akcióitól…
és erre jön egy hülye bíró, aki (immár a bíróságoktól másod ízben hallható) történelemórát tart… ez
esetben Horthyról, már-már megdicsérve Dánielt,
a bûnöst tettéért, hiszen nem Kádár fejét lopta el,
csak Horthy-szobornak mondott (ám ekként felismerhetetlen), kétméteres katonasapkásra faragott
alakot öntött le föstékkel… Még szerencse, hogy
ez a bíró nem küldte el
Auschwitzba vagy Dachauba
tanulmányi kirándulásra – a
feljelentõket. (Mint korábban
tette egy másik taláros zseni,
aki döntésével egyetlen dolgot
ért el: azóta is Auschwitzon és
Dachaun röhögnek a hülye ítélet miatt azok, akik ab ovo nem
voltak túl empatikusak holocaust-ügyben!) Szóval hihetetlen, és a szellemi színvonal mélyépítõinek építészeti remeke a
mai magyar társadalom, ahol
egy bûncselekményt maga a bíró nevez társadalmilag hasznosnak. Megjegyzem azért ebben a
felfogásban volna néhány bíró,
aki hasonlókat mondott volna,
egy esetleges Gyurcsányt, vagy
a vörösiszapos ügy felelõsei etc… meggyilkolók
tettesei ítéletének indoklásában… „bûn, bûn, de
társadalmilag nagyon is hasznos.” Csakhogy ez
ma már nem volna divat egy demokráciában, amelyet ráadásul jogállamnak is gúnyolnak…
Ami pedig a „jogállamiságot” bizonyítja, az az
elmúlt hetek jogi cirkusza, amelynek a mottója ez
lehetne: „a mi háborús bûnösünk nem bûnös, a tietek viszont tárgyalás nélkül is az”… Nos, itt Biszku Béla, Mátsik György ügyész, Csatári doktor…
és sokan mások a fõszereplõk. Mind egy-egy történelmi kor szereplõi. Biszkut házi õrizetbe rakta
az ügyészség lecsillapítva a jobboldali kedélyeket,
nehogy megszökjön a vén tömeggyilkos. Mátsik,
a vérügyész hasonló korú, de õ is védett állat, hiszen a magyar törvények szerint nem bûnös egy
olyan ügyész, aki kiskorúakat ítéltetett halálra,
majd megvárta, amíg akasztható lesz a gyerek, és
elment(!) az akasztását végignézni… Nem bûnös,
mert akkor sok száz ügyész bûnösségét kellene
megállapítani, olyanokét, akik politikai kérésre
vagy utasításra hasonlóképpen jártak el emberekkel szemben az elmúlt 67 évben. Doktor Csatáry
egy másik, nem kevésbé sötét korszak rendõrtisztje volt, akinek a bûnössége szintén alig megkérdõjelezhetõ… és õ is majdnem száz éves…
Ám, a politikának kellenek a cirkuszok ezen a
téren is. Aki fasiszta korszakban volt gyilkos,

vagy rámondják, hogy az volt, azt el kell ítélni, aki
a kommunista diktatúrában de facto gyilkos volt,
az nem elítélhetõ… Aki 2006-ban verte a tömegeket 1956-ért bosszúból, azt most ítélik el – részben
-, akkor, 2006-ban az ártatlanokat ítélték el, s van,
aki azóta belehalt a rendõri brutalitásba. Politikai
parancs volt, tehát az ügyész végrehajtotta, a bírók
ítélkeztek… 2006-ban. Ma más a politikai parancs, ma másokat ítélnek el, de a fõbûnösök szabadon grasszálnak… Hát ez az igazságszolgáltatás. Van-e tehát értelme annak, hogy ma egy Magyar Királyi Rendõrségi fogalmazót, egy volt belügyminisztert és egy vérügyészt elítéljenek? Nincs! Mert mindegyiknek körülbelül másfél-két év
lenne az életfogytig tartó büntetés, és az általuk megölt emberek aligha támadnak fel csak
azért, mert õket elítélik.
A mai bûnösöket kellene
végre elítélni Európa-szerte.
Azokat, akik gazdaságilag és
erkölcsileg megsemmisítették
Európát, akik koldust csináltak
a magyarokból, akik hazát árulnak Brüsszelben, s akik itthonról kétszer annyi pénzt vittek ki
külföldre, mint az államadósság. Nem a vén trotlikat kell házi õrizetbe helyezni, hanem
Gyurcsányékat nehéz vasba… Mert a társadalom
erkölcsi normája függ attól, hogy a bûnösök elnyerik-e a büntetésüket, hogy a bírók és ügyészek,
akik politikai parancsra ítélkeztek és vádoltak
2006-ban és ma, eltávolíttatnak-e az igazságügy
területérõl, hogy a brüsszeli hazaárulók végre
megkapják-e a legszigorúbb büntetést, a hazaárulásért? Ezek a valós kérdések, és ezek vezetnek a
társadalom erkölcsi felvirágoztatásához.
Ma már nem Csatáry, Mátsik vagy Biszku a
kérdés és a probléma… hanem Csatáry, Mátsik és
Biszku követõinek cselekményeit kell számba
venni és megítélni. E követõk mozgalmait kell
csírájában elfojtani. Mert hiába szidjuk ma Hitlert,
Rákosit vagy Sztálint… a szellemiség veszélyes
nem a földben trágyává nemesült porhüvely.
Tragikus tehát a magyar társadalom helyzete
mind gazdaságilag, mind erkölcsileg, mind szellemileg. Az izmusok egymásnak feszülése, a hazaárulás, a kapzsiságból eredõ elnemzetietlenedés, a
szegénység és a gazdagok cinizmusa megsemmisíti Magyarországot. És senki, semmi nincs, ami
ezt a folyamatot megakadályozhatná, mert a folyamat magát generálja, sokszorosítja, erõsíti. Pedig van megoldás. Ahhoz azonban európai összetartás kell… nem a snájdig NDK-s mosónõ, Merkel oldalán….

