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Évértékelés… –
2013
(folytatás az elsõ oldalról)
Évértékelõnek és összefoglalónak egy kis történet…
Budapest melletti kisváros. Nevet nem írunk. Uniós támogatást kapott játszótér építésére. 50 millió forintot. A polgármesteri hivatal semmit nem csinált,
csak elszámolt… A polgármester kommunista, a képviselõk többsége Fideszes. És senkinek nem tûnt fel,
hogy a kisvárosban nem lett új játszótér, de még egy
libikókát sem állítottak fel. Az elszámolás alapja egy
évtizede meglévõ játszótér volt. Semmi más. Az elszámolás azonban precíz, mert még olyan játszóeszközre is kiterjed, amit az elõzõ polgármester polgármesteri keretébõl fizetett… A pénz, tehát úgy, ahogy
volt, bizonyára fiktív számlákkal igazoltan zsebbe
vándorolt… Zsebekbe, amely zsebek amúgy is tele
vannak, hiszen, ha egy ilyen elszámolást sikerült
megjátszani, lehetett ott az elmúlt nyolc év alatt több
efféle is. Mert ehhez értenek a kommunisták. Csak az
nem világos, hogy a többségi Fideszes testület miért
nem vette észre ezt? S miért hagyja, hogy a pályáztatásokban is ott lehessen a sumákolás és a polgármester párttársa – aki szintén kommunista országgyûlési
képviselõ – építhesse a kisváros bölcsõdéjét? …
Mindegy. Tudjuk, ismerjük a körülményeket… kivizsgálva soha nem lesz, a pénz pedig marad a hatalomban lévõknél…
A politika rátelepedett immár mindenre, és a nép
hülyítése ma elsõdleges feladat. Gyûlöletet kelteni,
zavart generálni a társadalomban, bármi áron. Nem a
gyõzelem, hanem a zavarkeltés a cél, mint egy éve a
világvége mesével…

A Szent Koronával
bohóckodtak
a másodvonalas
osztrákok

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
A bankok csalásait a Kúria szentesítette, így nem
ütközik a mai liberális erkölcsbe az, ha valaki 4 millió forintot felvett új autóvásárlásra, de 16-ot kell
visszafizetnie. A magyar igazságszolgáltatás a saját
erkölcsi normáihoz mérte a helyzetet. A klasszikus erkölcsi normák alapján mûködõ országokban kimondta az igazságszolgáltatás ennek a magyar jogértelmezésnek az ellenkezõjét. A magyaroknak pedig erre telik. Vidéken a magyarok úgy mondják, ha nem akarnak dönteni vagy véleményt mondani valamirõl, hogy
„nem értek hozzá”… A Kúria pedig úgy fejezi ki ezt
a lagymatagságát, hogy Brüsszeltõl kér magyar ügyben véleményt. Ugye ne is folytassam?!
A pártok pedig ostobán és a legaljasabb módon
politikai elõnyt kívánva szerezni maguknak, a Fidesz
ellen hangolják a Kúria döntése elleni tüntetést, noha
egyedül a Fidesz az a párt – és ma kormányerõ -,
amely tett és folyamatosan tesz a bankok által embertelenül megkárosított polgárok érdekében… de ezt a
prolinak hiába magyarázná bárki. Ha Hülyeferi vagy
a Libapecér azt mondja, hogy a Fidesz tehet mindenrõl, akkor a társadalom alja, a csürhe ennek megfelelõen skandál…
Sorolhatnánk az évértékelésben ezernyi hasonló
történést, társadalmi problémát, ügyet… de minek?
Mindenki tisztában van mindennel. Ma a kormány kevés ahhoz Magyarországon, hogy a hatalmi erõ legyen, hogy változtatni tudjon azokon a bajokon, amelyek fertõzik a társadalmat, és életben tartják a gazdasági maffiát, kedvükre befolyásolhatják a függetlennek nevezett hatalmi ágat (ágakat).
Magyarországon napjainkban a nemzetellenesség, a magyargyûlölet, a fizetett hazaárulás hadakozik a józanésszel, a nemzeti identitást és a keresztényi erkölcsöt kívánó többséggel.
Karácsony van, amikor írom e sorokat… s azt kell
tapasztalnom, hogy Magyarországra is megérkezett
az az alattomos liberális tiltás, amely miatt a Duna TV
és a TV1 nem közvetíthet éjféli misét… lassan tilos

lesz itt is a karácsonyt annak nevezni ami, s õt ünnepelni, aki ezen az éjszakán született, hogy megváltson
minket. Európa önmagát számolja fel, hiszen a mindenki és minden fontos, csak az nem, ami erkölcsös
és keresztény. Ma a zsidók – eleik elszenvedett sérelmeire hivatkozva – keresztényellenes gyûlölködést
hirdetnek, hazudozva az egyházról és a keresztény hitrõl, vádolva hõsöket és nemzeteket.
Idejutottunk 25 “rendszerváltott” aljaév alatt! Lehet, hogy gyermekeink már a Stille Nachtot (Csendes
éj-t) sem ismerhetik meg, s a Mennybõl az angyalért
szigorú büntetés jár majd, nem beszélve a Csordapásztorokról. Hiszen az iszlám Európa zsidó vezetéssel a legtökéletesebb keresztényellenes koalíció. S
mert ez a parancs, sajnos az unióval együtt Magyarország is a kereszténygyilkos terroristákat támogatja az
arab világban… ahol papokat, hívõ keresztényeket és
arámi nyelven beszélõ keresztény falut is büntetlenül
irtanak a mi pénzünkön kapott fegyvereikkel az
iszlám terrorszervezetek. A zsidók nem tiltakoznak a
keresztényellenesség miatt… és ezt elhallgatni immár
nem vétek, hanem égbekiáltó bûn!
Évértékelést tehát nem szabad tartanunk, mert elkedvetlenedünk, hiszen a liberális világ maga a téboly, a brutalitás, az európai ember és a keresztény
erkölcs megsemmisítésérõl szól.
Ám tudják-e vajon akik ezt a világot irányítják,
akik a nemzeti és keresztény kormányokat, akik a
nemzeteket igyekeznek közös, lélektelen akolba terelni, hogy ez a szellemiség õket is kiirtja? Csak idõ
kérdése. Inteném e politikai dirigenseket, mert többször próbálkoztak efféle Isten ellenes irányítással a
világban, de tragédia lett belõle. S ma, bár még a keresztényeket irtják, nincs-e rémképe a liberális világnak arról, hogy ez a tendencia kiterjedhet rájuk is?
Mert fog. Ugyanis a gyûlölet sokra képes. Nem kéne
azonban elfelejteni, hogy a szeretet és az alázat többre… mindenre!

Aki a Szent Koronát
gyalázza, az ellenség!

más a helyzet, ha valaki ezt az izraeli nagykövetségen teszi. Abban
sem vagyok biztos, hogy élve kijutna, de hogy a kiadatását követelnék, ráadásul jogosan, az biztos. Akkor miért kellene nekünk egy
szakrális, beavatási nemzeti jelképpel bohóckodó, magyar gyalázóval másképpen tenni, ha megvan a jog, sõt a törvényi kötelesA Magyarok Világszövetségének tiltakozó
ség az eljárásra?
nyilatkozata
Most a Fidesz válasz elé került. Belerúgjon-e a hitsorsos zsidókba, vagy kussoljon? Szankcionálja-e nagykövete gyengeségét,
A Magyarok VIII. Világkongresszusa a magyar nemzet
és éljen-e azzal a törvénnyel, amelyet hozott, vagy ahogy mondae
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számú, létmeghatározó szimbólumává nyilvánította a
Csak azért másodvonalas, mert ugye egyikük sem osztrák, ha- ni szokták: segget csinál a szájából? A törvény csak a magyarokra
nem zsidó. Ebbõl kifolyólag a magyar kormány valószínûleg semS
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n
t Koronát, amelyet Magyarország Alaptörvénye is a
vonatkozna, és ezekre nem? Kíváncsian
mit sem fog tenni. PEDIG!
magyar államiságot megtestesítõ szimbólumként nevesít.
várjuk a fejleményeket.
A cikkekben és felháboroA magyar nemzet új meghatározásának 3.1. pontja
Megerõsítés Ausztriából:
dott írásokban bemutatott vimeghatározó
mondatba foglalja a Szent Korona szerepét a
Telefonon felkerestük az Ausztriában
deó a magyar nagykövetségen
magyar
nemzet
életében:
élõ, a nemzetközi jogban is jártas ügyvéd
készült. A nagykövetség, hiába
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kapcsolatunkat, és a következõ tájékoztavan Bécsben, magyar felségteállamot megalkotó nép.”
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gyar törvények érvényesek. Ebadjon ki. Jogi szempontból a nagykövetség minap Bécsben, Magyarország nagykövetségén, a magyar
ben az esetben pedig a magyar
területén valóban a magyar törvények hatá- nagykövet jelenlétében és hallgatólagos beleegyezésével,
ügyészség köteles eljárni.
lyosak. Az ügyészség nem tesz hivatalból lé- három osztrák színész gyalázatos provokációja révén megNincs kibúvó, hogy talán nem
kell komolyan venni, az ügy sokkal jelentõsebb magyar szempont- péseket (nem kötelezõ TV-t nézniük). Az eljárást az ügyészség ak- történt – a magyar államot, sõt a magyar nemzetet gyalázból, mint egy izraeli zászló elégetése, amelynek ügyében szintén kor indítja meg, ha polgári bejelentés történik, vagy feljelentés za meg.
alapján teszik meg. Ebben az esetben bûncselekmény gyanújában
köteles volt a bíróság eljárni.
A Szent Korona Magyarország bécsi nagykövetségén
Ebben az esetben, mint ahogy az az én ügyemben, mikor fognak nyomozni, amennyiben a paragrafus alapján bûncselek- történt meggyalázása megengedhetetlen bûn. Aki a Szent
Ausztriában perbe fogtak fegyverügyben bûncselekmény gyanújá- mény a szent korona gyalázása, azzal viccelõdni, vagy megalázni. Korona ellen cselekszik, a magyar nemzet ellensége,
val (egy fordulós tárgyaláson fölényesen gyõztünk) köteles voltam Ausztriai magyarok véleménye:
amint azt a magyar nemzet új meghatározásának 4.6. pontmegjelenni a kinti bírságon, mert ha nem teszem, bûncselekmény
"Sajnálattal hallottuk a történteket, ugyanis a jelenlegi magyar ja tételesen megfogalmazza.
miatt nemzetközi körözést adtak volna ki ellenem. Tehát nincs me- nagykövet egy kiváló ember, a munkáját odaadással végzi. TeljeMindezek alapján a Magyarok Világszövetsége felhívja a
se, köteles a magyar Fõügyészség eljárni és kivizsgálni az ügyet, sen új stílusban, közvetlenül, az emberek szintjén, nem magas lókülügyminisztert
és az államelnököt, hogy rendeljék vissza
és a három vicces kedvû féreg megjelenni a magyarországi bíró- ról, mint ahogy azt az elõdeinél megszoktuk. Kiállása miatt valaMagyarország
bécsi
nagykövetét, Szalay-Bobrovniczky Vinságon (és nem jogi képviselõt küldeni) ellenkezõ esetben nemzet- mennyi magyar vonatkozású kérdésben már sok borsot tört az
cét,
és
szereljék
le
a
diplomáciai testületbõl, mint arra telközi elfogatóparancs alapján elõállíttatják õket, de akkor a vád már osztrákok orra alá, mert õ valóban képviseli magyar érdekeket.
jesen
alkalmatlan
személyt.
Ugyanakkor felszólítjuk a korszökés kísérletével is kiegészülhet.
Szerintünk ez kifejezetten egy személyének szóló cionista provoSajnáljuk, hogy a bécsi nagykövet ilyen gyenge félnek mutat- káció volt, hogy eltávolítsák a helyérõl. Sajnáljuk, hogy ennyire mányt, hogy a Szent Koronát meggyalázó három osztrák
kozott, hogy nem állította le õket, hogy igen uraim ez sajnos bûn- rosszul reagált és belesétált a csapdába. Valójában a három pro- színészt, mint a magyar nemzet ellenségeit nyilvánítsák
cselekmény lenne, tehát kérem ne viccelõdjenek a magyar koro- vokátort el kellett volna vezettetnie, és elzavarni az épületbõl. Re- Magyarország területén nem kívánatos személyekké.
nával, hanem belement a viccelõdésbe, sõt engedélyt adott rá, méljük sikerül megoldania az ügyet, de mielõbb bocsánatot kell
A Magyarok Világszövetsége szükségesnek látja,
így maga is részese lett annak. Bármilyen jó nagykövet nem hissz- kérnie a magyaroktól! A három provokátort mielõbb bíróság elõtt hogy a magyar kormány külpolitikájában is emelje a
ük, hogy ezt megúszhatja büntetés nélkül.
szeretnénk látni."
legfõbb teendõk közé a Szent Koronának a történelmi
Sokkal jelentõsebb ügyrõl van szó, mint hisszük. Az a népség,
magyar állam elsõ számú közjogi személyiségeként
aki mindenhol és mindenkibõl gúnyt ûz, akik közül egy széles réteg Ausztriai Magyar Közösség:
"Az utolsó információnk szerint sajnos a provokáció egy le- való megismertetését, és követelje meg az ennek kijáabból él, hogy másokat parodizál, lejárat és megaláz, most olyan
ügybe nyúltak, ami sokkal nagyobb, mint az õ kis vacak képzele- hetséges változat. A Nagykövet Úr munkásságát nem ismerjük, ró tiszteletet.
tük gondolná. Elfogadjuk-e azt, hogy egy zsidó felháborodik a zsi- de a cionista férgek részérõl bõven belefér egy ilyen provokáció."
Budapest, 2013. december 19-én
dó zászló égetésen? Persze, csak nem érdekel senkit. De egész
http://www.hidfo.net
A Magyarok Világszövetsége

