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A zsidó Sarközy
ölette meg
Kadhafit?
Nicolas Sarkozy, korábbi francia elnök utasítására gyilkolhatták meg tavaly október 20-án Moammer Kadhafit, állítja több forrásra hivatkozva a
Daily Mail. A brit napilap szerint a vezért egy francia titkosügynök lõtte fejbe, aki a francia elnök parancsára épült be a lázadók közé.
A legpatinásabb olasz napilap, a Corriere della Serra néhány órával késõbb már arról cikkezett, hogy a titkosügynök francia volt. A lap szerint miután a NATO
Franciaország támogatásával megkezdte Líbia bombázását, Kadhafi többször is nyíltan fenyegetõzött azzal,
hogy felfedi a francia elnökhöz fûzõdõ kapcsolatait,
például hogy több millió dollárral támogatta Sarkozy
választási kampányát 2007-ben.
A francia elnök egy párizsi látogatása alkalmával
“testvérnek” is nevezte Kadhafit, aki más nyugati vezetõkkel is jó kapcsolatokat ápolt. A Daily Mail szerint
Tony Balir például rendszeresen látogatott Líbiába és
személyesen segítette elõ több millió fontos üzlet megkötését.
2012. október 2.
Hunhír.info - mti - Neményi.net

Egy fideszes
képviselõ szerint
nem Trianon,
hanem
a “holokauszt”
a magyarság
“legsötétebb
nemzeti
tragédiája”
A második világháború alatt magyarországi zsidók tízezreit “megmentõ”, száz évvel ezelõtt született Raoul Wallenbergrõl emlékeztek meg kedden
Strassburgban az Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyûlésének ülésszakán.
Az eseményt a svéd és a “magyar” ET-képviselet
közösen szervezte, és ebbõl az alkalomból Wallenberg-kiállítás is nyílt az összeurópai intézmény székházában.
Braun, aki a magyarság nevében kinyilatkoztatja,
hogy mi a mi legnagyobb nemzeti tragédiánk
Az ünnepi megemlékezésen Braun Márton fideszes országgyûlési képviselõ, a parlamenti közgyûlésen részt vevõ “magyar” delegáció vezetõje beszédében hangsúlyozta, hogy a “holokauszt” nemcsak a
magyarországi zsidók, hanem Magyarország számára
is “a legsötétebb nemzeti tragédia volt”. Ezért kell tette hozzá - õrizni azok emlékét, akik “saját életüket
is hajlandóak voltak feláldozni mások megmentése
érdekében”.
Braun Márton emlékeztetett arra, hogy az elsõ Orbán-kormány - csaknem tíz évvel ezelõtt - létrehozta
a budapesti holokauszt emlékmúzeumot és dokumentációs központot, valamint bevezette a holokausztemléknapot, amelyrõl minden évben megemlékeznek
az ország iskoláiban. (Reméljük, büszkék rájuk a szavazóik - a szerk.)
Mostani “kormányunk teljes mértékben elkötelezett valamennyi polgára személyes biztonságának
megõrzése mellett, és - miként azt Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette - zéró toleranciát tanúsítunk
az antiszemitizmus bármilyen megnyilvánulásával
szemben” - fogalmazott a fideszes képviselõ. Üdvözölte az Európa Tanács Wallenberg-díjának megalapítására irányuló svéd kezdeményezést, és bejelentette,
hogy a díjhoz Magyarország is azonos mértékben
hozzájárul.
(MTI nyomán)
2012-10-03. – Kuruc.info

Botrány!
Földhivatalok
segítik a
külföldiek
termõföldhöz
jutását
Törvénytelenül jegyezték be a földhivatalok öt
megyében a külföldiek tulajdonjogát a termõföldre.
Precedens jellegû ítéletet hozott a Kaposvári Törvényszék a Somogy Megyei Fõügyészség keresetének
helyt adva: az országban elõször állapította meg, hogy
a földhivatal jogszabálysértõen jegyezte be külföldi állampolgár termõföldre vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba - közölte a sonline.hu.
A termõföldrõl szóló törvény elõírásai alapján egy
külföldi akkor szerezhet termõföld-tulajdonjogot, ha
rendelkezik olyan hatósági bizonyítvánnyal, mely igazolja, hogy a tulajdonszerzést megelõzõ három évben
saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezõgazdasági tevékenységet végzett Magyarországon.
A fõügyészség vizsgálata azonban megállapította, a
földhivatalok öt megyében, így Somogyban is megfelelõ igazolás nélkül jegyezték be a tulajdonjogot. A
vádhatóság a törvénysértés orvoslására hívta fel a földhivatalokat, majd mivel azzal a Kaposvári Körzeti
Földhivatal nem értett egyet, ráadásul az ügyészi hatáskört is vitatta, bírósághoz fordult. A bíróság döntésében az ügyészi álláspontot fogadta el.
A Jobbik Somogy megyében több tiltakozó akciót
is szervezett külföldiek törvénytelen földszerzései miatt. Hegedûs Lorántné a Jobbik országgyûlési képviselõje a parlamentben is számos alkalommal sürgette,
hogy a kormány lépjen fel a törvénytelen külföldi földvásárlásokkal szemben. A somogyi Rinyaszentkirály,
Görgeteg, Lábod környékén egy olasz földesúr, Carlo
Benetton használ kétezer hektár földet zsebszerzõdésekkel, de további ötezer hektár már ténylegesen is az
õ tulajdonában van. Az ellenzéki képviselõ felszólalásában elmondta az, hogy hogyan szerezhette meg az
ötezer hektár tulajdonjogát, bûncselekmények gyanújának sorozatát vetheti fel olyannyira, hogy ebben a
kérdésben már maga az NBH is nyomozott, egyébként
eredménnyel. Ám ennek ellenére az olasz tulajdonos
és annak helytartója olyannyira birtokon belül érzik
magukat, hogy a zsebszerzõdések elleni demonstrációnk elõtt zaklatták, sõt fenyegették is a helyi lakókat.
A Jobbik képviselõje a törvénytelenül szerzett földekkel kapcsolatban a tulajdonjog megsemmisítését sürgette és a gyarmatosítók által okozott károk megfizettetésére. A Benetton család földszerzõ akciójának ügye
a Legfõbb Ügyészség elé került, de ott elévülés miatt
lezárták.
A Kaposvári Törvényszék mostani döntése után ismét a kormány térfelén pattog a labda. Hajlandó lesz-e
végre valamit lépni a külföldiek törvénytelen földvásárlásaival szemben? Vajon felelõsségre vonják azokat
a földhivatali vezetõket, akik elnézték, hogy törvénytelenül jegyezzék be termõföldre a külföldiek tulajdonjogát? Vagy ezek az ügyek is arra a sorsa jutnak, mint
Benettonéké? Elévülnek...
2012, szeptember 30 - barikad.hu

IMF:
segítség helyett
újabb Trianon
Jegyezzük meg, az IMF nem segélyt, nem segítséget ad, hanem kõkemény, trianoni feltételû hiteleket.
Az IMF krédója, hogy egy helyen akkor van rend, ha a
bankok rendeltetésszerûen mûködnek és hatalmas profitra tesznek szert - nyilatkozta a Bar!kád hetilapnak
Boros Imre. A közgazdász ahhoz hasonlította a helyzetet, mint amikor Hegedûs András arra kérte a szovjet
csapatokat, vonuljanak be Magyarországra. Boros Imre kiemelte, Magyarország is kiváló példája annak,
hogy a pénzügyi felsõ vezetésbe bizony a nemzetközi
globális körök a saját embereiket ültetik. Kiváltképpen
a magyar jegybankba. Az egyetemi docens hangsúlyozta, ki kell mondani, hogy a bába nem ejtett bennünket a fejünk tetejére, és amit a föderációról beszélnek, az messze nem a több Európáról szól, hanem hogy
miként lehet több teherviselõt bevonni a bankok gonoszságainak elviselésére.
– IMF, gazdasági kérdések - ez az a pont, amikor
egy átlagos televíziónézõ fogja a távirányítót és a
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könnyedebb tematikájú mûsorra vált. Csakhogy a súlyához képest mintha keveset tudnánk az IMF magyarországi terveirõl, ténykedésérõl. Volt itt már ide-oda
levélváltás, tízpontos halállista és a költségvetés elfogadásának elhalasztása. Jelenleg pénzügyi mentõhálóról szólnak a hírek, ám a Nemzetközi Valutaalapnak
hazánkban még nemigen sikerült “menteni”, csak rombolni.
– Kezdjük az elején! Magyarország akkor csatlakozott az IMF-hez, amikor az eladósodási folyamataink a
legkritikusabb ponthoz értek, azaz mindennapossá
vált, hogy hazánk csõdbe jut. Tehát 1980-82-ben.
Ugye 1973 óta kezdtünk eladósodni, és már akkor is
mindenféle ostobaságokat mondtak. Negyven éve pörög a mese - és még a mai napig nem unalmas -, amely szerint a nép többet fogyaszt, mint amit megtermel.
Amibõl semmi nem igaz. Az IMF körüli “nem tudom”
tér abból adódik, hogy a magyar közvéleménynek teljesen tévesen vezették fel a témát. Nem tisztázták a
kérdést, hogy mit jelent IMF-hitelt igényelni. Segítségnek, segélynek szokták nevezni Magyarországon. Ami
a legteljesebb mértékben nem az. Az IMF hitelei a fedezettség szempontjából mindennél szigorúbbak. A
szervezet pedig hiánytalanul visszakapja a pénzét,
mert minden lehetõsége adott ahhoz, hogy a kinnlevõségét behajtsa. A Nemzetközi Valutaalap semmiféle
információt nem köteles közölni, csak amit úgy gondol, ezzel szemben õ adattömegeket kér az országoktól
és meg is kapja azokat. Munkatársait, intézkedéseit immunitás illeti, ennek megfelelõen az adott ország bíróságai nem járhatnak el az IMF ügyeiben, és még sorolhatnánk hosszasan. Mint ismeretes, a nemzetközi megállapodásokat a magyar törvényekbe be kell cikkelyezni. Hát ezt is becikkelyezték, a bolsevik parlament képviselõinek meg halványlila ibolyája nem volt, mit,
hová cikkelyeznek. Érdemes lenne egyszer ezt elõvenni és kiszedegetni. Jegyezzük meg, az IMF nem segélyt, nem segítséget ad, hanem kõkemény, trianoni
feltételû hiteleket!
– Trianoni feltételek - amelyek csak késõbb derülnek ki. De mi a hivatalos út? A jelenlegi “bújócskázás”
mennyire tekinthetõ normálisnak?
– Az Alapokmány szerint az IMF akkor és olyan
esetekben ad hiteleket, ha azt az illetõ ország kéri, ami
akkor szükséges, ha kifelé megy a pénz. Ennek világos
jele, ha a folyó fizetési mérleg tartósan deficitet mutat
és nem sok rá az esély, hogy a folyamat megforduljon.
Elõbb-utóbb tehát elfogy az ország devizája, és fel
kell, hogy tegye a kezét. Az IMF pedig hitelt ad, és
egyáltalán nem érdekli, hogy ennek egy nemzet életében mekkora ára van. A lényeg, hogy visszakapja a
pénzét, ezért a legdrasztikusabb feltételeket diktálja, és
igenis diktál. Az IMF képviselõje persze nem áll ki direktbe és mondja el a követelményeket a televízióba és
rádióba, hanem ravasz technikát alkalmaz. Az IMFmegállapodás technikája, hogy hivatalosan az adott ország egy szándéklevéllel keresi meg a szervezetet,
amiben leírják, hogy mi mindent tesznek meg a dolgok
rendezése érdekében. Vagyis hogy a visszafizetés feltételei elõálljanak. No, de nagyon jól tudjuk, hogy elõtte õrült nagy sebességgel zajlik az asztal alatti rugdosódás. Magyarán szólva az illetõ kormányból kibokszolják a szándéklevél tartalmát, mert ha a kormány
nem küld szándéklevelet, akkor nem lesz hitel. Tehát
úgy tûnik, mintha azokat a kritériumokat maga az ország kérné. Arra hasonlít a helyzet, mint amikor Hegedûs András arra kérte a szovjet csapatokat, vonuljanak
be Magyarországra. Az IMF krédója, hogy egy helyen
akkor van rend, ha a bankok rendeltetésszerûen mûködnek és hatalmas profitra tesznek szert. Az adott ország belgazdaságának, szociális szférájának mûködése
ötödrendû szempont. Persze örülnek, ha a diktátumokat nagyobb szociális feszültségek, tüntetések és
sztrájkok nélkül tudják levezényelni, de ha nem, az
sem baj. Amennyiben pedig valamelyik kormány nem
akarja elfogadni a feltételeket, arra is megvan a technika, azokat a kormányokat ugyanis meg szokták buktatni, vagy egészen véletlenül megbuknak. Újabban már
a polgári demokráciát is felfüggesztik, mint Görögországban és Olaszországban, és nem választott kormányfõk kerülnek az államok élére, hanem azt lehet
mondani, hogy az IMF által pártfogolt és a nemzetközi bankrendszernek tetszõ figurák. Tipikus példája ennek a görög Lukasz Papadémosz és az olasz Mario
Monti kormányfõ. Mindezt azért érdemes elmondani,
mert egészen érdekes játékossal van dolgunk, amirõl a
nép teljesen mást gondol, mint ahogy az valójában mûködik. A Nemzetközi Valutaalapot egy olyan gyógykúrához hasonlítanám, amit ha bevezetnek, kifejezetten komoly mellékhatások következnek. A kemoterápiával jellemezném. Drasztikus, és csak ritka esetben
épül fel a beteg.
A Boros Imrével készült interjút teljes terjedelmében a Bar!kád hetilap legfrissebb - október 4-i - számában olvashatja el!
2012. október 6. - barikad.hu - Neményi.net

