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Sorban állás,
pofonért…
(folytatás az elsõ oldalról)
Eddig stimmt? Akkor folytatom. Ma egy nemzeti kormány van Magyarországon, amelynek ugyan erõsen behatárolt a mozgástere, de minden lehetõséget felhasznál arra,
hogy a nemzeti érdekeket helyezze elõtérbe az uniós kizsákmányolók, és persze a magyarországi nemzetellenes, kommunista és liberális politikusok érdekeivel szemben. És ez
az, amit nehezen tûr az Unió és ami miatt a magyarországi
kommunisták és liberálisok szemrebbenés nélkül elárulják a
saját hazájukat, annak céljait, érdekeit, a népet és mindent… mert nem kapják meg a zsebükbe azt a hihetetlen
összeget, amelyet két évtizedig megkaptak az európai gazdáiktól. Stimmt? – Na, várjál! – néz ismét értetlenül a zürichi… - Mit értesz azon, hogy az ország érdekeivel szembemennek a magyar politikusok? – Tudtam, hogy idáig érted
és innen nem… Nos, a brüsszeli EU központban, ha azt
mondod a folyosón, hogy magyar újságíró vagy, csak legyintenek, vagy lenézõ mosolyt kapsz, más esetben rád
sem néz a megállított politikus. Miért? Mert undorodnak tõlünk. Miért? Azért, mert van egy különítmény MSZP-s kommunista és liberális politikusokból meg egy független politikusból áll, amely különítmény minden esetben és minden
alkalommal, amikor erre lehetõséget kap egy-egy ülés alkalmával, a legádázabb módon fröcsög Magyarország ellen.
De miért? - kérdezte a svájci prókátor. – Nem tudom.
Valami ádáz gyûlöletet éreznek a hazájukkal, a magyar nemzettel szemben, ami számomra is érthetetlen, de más országok képviselõiben viszont undort, megvetést idéz elõ.
És hogy jön ide az, amit az említettél... a kongresszus,
az antiszemitizmus?
Nos, ez is egy érdekes téma. Bár szerintem azt, amirõl
az imént beszéltünk, még nem fejeztük be, és nem is nagyon érted.

A Zsidó
(nevén nevezve:
Cionista)
Világkongresszus
(folytatás a 2. oldalról)
Az állásfoglalás készítõi ugyanakkor fenntartásaiknak is hangot adnak, hiszen a kisebbségi
bejegyzés kezdeményezõi a “nem vallásosságban” határozzák meg identitásukat.
A zsidó identitás meghatározó eleme nem a
vallás és nem a kulturális kötõdés, hanem az üldöztetés, a holokauszt emléke.

Ne erõlködj! Én nem fogom soha megérteni, hogy egy
politikus, még ha nem is az õ kormánya van hatalmon, idegen országokban idegen hatalmak elõtt szidja, vádolja,
ócsárolja a hazáját. Nálunk ilyesmi egyenlõ lenne a végleges politikusi bukással, de mint embert is
leírná minden svájci polgár. Szóval mi ez
az antiszemita dolog?
Miért érdekel ez annyira?
Mert nálunk ilyesmi sincsen.
Nálunk sincsen, hidd el, de mégis
van. Ugyanis vannak zsidó szervezetek,
amelyek kikiáltják magukat a magyarországi zsidók képviselõinek, és mint ilyenek veszik maguknak a bátorságot, hogy
az általuk kedvelt politikai köröknek az érdekei szerint használják zsidóságukat, vádaskodhassanak, gyûlöletet keltsenek
saját népük és a magyarság iránt. Ilyen
jellemhibás szervezeti vezetõk nálunk
Feldmajer Péter, és Zoltai Gusztáv. Zoltairól azt kell tudnod, hogy egy szemellenzõs kommunista, egy magyargyûlölõ, akit a kommunista
rendszer kulturális fõistene, a szintén zsidó származású Aczél György nevezett ki (!) ennek a szervezetnek az élére,
mert jó munkásõr, jó kommunista káder volt. Ez akkor így
ment. Nem a vallásossága, hanem a kommunistasága okán
lett zsidó vezetõ. A magyarországi hithû zsidók sem szeretik, mert sok bajt és egyéb rosszat okozott már a magyarországi zsidóknak. Feldmájer pedig egy törtetõ ember, aki
most, a Zsidó Világkongresszuson olyan aljas bevezetõt, köszöntõt mondott, ami minõsíthetetlen. Szerinte a magyarok
antiszemiták, a magyar oktatásban antiszemita írókat tanítanak, itt minden félelmetes és rossz… mégis itt volt a kongresszus. Olyan ez, mintha a magyar zsidók meghívnák Tel
Avivba a Magyarok Világszövetségét, és ott a meghívó, aki
ott lakik, azzal kezdené, hogy Izrael egy tömeggyilkos vérszomjas állam, ahol senki nincs biztonságban. A baj persze
ebbe nem az, hogy Feldmajer hülyeségeket beszél, hanem
az, hogy a zsidók kongresszusának a vezetõi olyan aljas információkat kapnak Magyarországról, amelyek alapján ostobaságokat mondanak, hogy a magyar emberek, akik nem

megteremtésének bejelentése
„… manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész
világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei
vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” – („„Simon Peresz és a mélymagyarok” – 2007. november 9.)

helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettõl, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.
Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek
hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar
nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely
több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

6. Az állampolgársági törvény
módosításával megkapták a le- 8. A Cionista Világbirodalom
hetõséget akaratuk megvalósí- központjának kijelölése a
tására
2013-as Cionista Világtalálko„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövet- zón

ségének (Mazsihisz) elnöke (Feldmájer Péter)
szerint a kettõs állampolgárságról hozott országgyûlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holoA „Nem gyûlt össze az ezer támogató alá- kauszt túlélõinek, illetve leszármazottaiknak.” –
írás a zsidó nemzeti kisebbség elismeréséhez” („„A kettõs állampolgárság történelmi jóvátétel a
c. írás (a cikket a http://mti.hu/cikk/146388/ holokauszt túlélõinek” – 2010-05-27.)
címrõl töltöttem le, de ma már elérhetetlen) pedig annak tanúságtétele, hogy nem fogadják el 7. Országalapító (Szent Koro önmagukat államalkotó nemzetnek, vagyis ön- na Értékend szerint: államala magukat rekesztették ki az egyetemes magyarpító) nemzetnek tartják maguságból.
Idézet a cikkbõl:
kat
„A nemzeti kisebbségek sorába való felvétel„mi mind az orvostudományban, mind az
tõl, majd a nemzetiségi alapon mûködõ szerve- iparban, mind a mûvészetben igyekszünk, és azt
zetek kiépítésétõl nyilatkozataik szerint azt vár- hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért
ták, hogy megelõzhetõ legyen a zsidóság hagyo- „elvárjuk azt a többségi nemzettõl, hogy elismermányának, kultúrájának és nyelvének elvesztése. je, mi is országalapítók vagyunk” – Megnyílt a
A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebb- 14. Zsidó Nyári Fesztivál – 2011. 08. 29.)
ségért Egyesület június elsejéig mintegy 500 aláÚgy érzem, a fentiek alapján jogos a felháírást tudott összegyûjteni. Kezdeményezésüket borodásom, aminek nyílt levélben adtam hanjúnius 3-án folytatták, mert azt a parlamenti vá- got.
lasztások miatt meg kellett szakítanunk. A hiányRészlet a levélbõl:
zó 500 aláírást július 1-jéig kellett volna össze„Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!
gyûjteni.”
Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a
következõket mondta: „mi mind az orvostudo5. A zsidó világbirodalom
mányban, mind az iparban, mind a mûvészetben
igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel,

4. Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

néznek utána – és miért tennék -, hogy mi a valóság, tényleg a zsidókat utálják meg, ilyen lelketlen, és felháborító viselkedésû félnótás zsidó vezetõk miatt. Szóval nem a zsidókkal van baj, hanem egy-két még régrõl megmaradt kommunista káderrel, akiket ideje volna lecserélni a békesség kedvéért.
Van összefüggés a magyarországi zsidó
vezetõk és az uniós pofonok között?
Van! Hiszen Gyurcsány, Mesterházy és
Bajnai Gordon, valamint az uniós kommunista magyar képviselõk arra törekednek,
hogy leváltsák a magyar kormányt, amelyet
demokratikus módon a lakosság nagy többsége választott meg. A legjobb vád, amivel
ártani lehet ma a világon, az antiszemitizmus vádja, Nos, ezek a politikusok az antiszemitizmussal revolvereznek, ezt a vádat
fogják rá az Orbán-kormányra, és ha megkérdezik Feldmájert, õ ezt a hazugságot igazolja vissza… Így tehát van összefüggés.
Miért nem lép ki Magyarország ebbõl az
európai szervezetbõl?
Mert a társadalom kettéosztódott. Van, aki elhiszi a hazudozást, mások a kormány mellett vannak. Ha kilépésrõl
lenne szó, és az Unió megvonna minden támogatást, akkor
polgárháború lenne Magyarországon, és ezt az ország nem
bírná már el. Én azt gondolom, hogy az Unió magától szétesik hamarosan, és ha marad az Orbán-kormány, akkor megtalálja azt a számunkra valóban jó föderációt, amelyben
végre hetven év után szabadon és normálisan élhetünk.
Ám, ehhez a társadalomnak is változnia kell, amire jelenleg
nem sok esélyt látok. Isten útjai azonban kifürkészhetetlenek…
A kávét, mert ilyen szépen elmagyaráztam a helyzetet,
a fiskális kifizette, de azt mondta: - nem hiszem, hogy még
egyszer el tudnád ezt így mondani… én meg nem tudnék
ebbõl vizsgázni…
Örülj neki, hogy nem érted. Én ebben éltem le eddig ötvenöt évet… viszont van egy elõnyöm veled szemben. - ? Én tudom, hogy Svájcban miért van béke…

A Zsidó Világkongresszus (World Jewish
Congress – WJC) 2013. május 5-7 között Budapesten tartja 14. plenáris ülését. A kongresszuson megvitatják a zsidóságot globálisan érintõ
témákat, a neonáci pártok elõretörésének egyre
aggasztóbb ügyét és a közel-keleti helyzetet.
A Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald S.
Lauder elmondta: „A plenáris ülés jó lehetõség
lesz arra, hogy a világ zsidósága közösen hallassa a hangját és ügyeket vitasson meg. Találkozzunk Budapesten, amelynek nagyszerû zsidó történelme és élõ közössége van.”
Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke elmondta: „Az, hogy a Zsidó Világkongresszus a
plenáris ülését Budapesten tartja, egyben azt
szimbolizálja, hogy szolidaritást vállalnak a magyarországi zsidó közösséggel, amelynek az
utóbbi években egyre erõsödõ antiszemitizmussal kellett szembenéznie.”

II.
Ez a hír további két gondolatot indít el:

1. Zsidókereszténység kapcsolatát a zsidósághoz
Az a tény, hogy Erdõ Péter bíboros, prímás,

esztergom-budapesti érsek felszólal a Cionista
Világtalálkozón, érzékelteti a zsidókeresztény
vallás hivatalos álláspontját: nem szándékozik
(legalább is egyelõre) megtisztítani a zsidó vallással szennyezett kereszténységet. Továbbra
sem hajlandó végrehajtani a II. Vatikáni zsinat
„Dei Verbum” és „Nostra Etate” címû határozatait, vagyis továbbra is fenntartja, hogy Ábrahám az Isteni kinyilatkozások egyetlen közvetítõje, és a „pogány” (goj) vallásokat nem fogadja el
az Isteni Iránymutatás képviselõinek.
Még mindig nem történt meg Saulus álláspontjának kitörlése az Új Testamentumból,
amely így szól:
„Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig
vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese
lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy
én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál,
hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint
való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem
kedvez.
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét
és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha
megmaradsz a kegyességben; különben te is
kivágatol. Sõt azok is, ha meg nem maradnak a
hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét
beolthatja õket.
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az õ saját
olajfájokba.
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek,
hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak
részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
(folytatása a 6. oldalon)

