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A magyarok gyilkosok, Izrael a világ egyetlen igaz
demokráciája
– Jeruzsálem-napot tartott a
Fidesz szektája (az ATV)
(Bõvített hír)
Meg kell mutatni a világnak, hogy a zsidók és a keresztények együtt megvédik Izraelt, az arab keresztényeket és
támogatják egymást – mondta Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus hazánkat perlõ elnöke a Jeruzsálem-nap rendezvényen Budapesten. Ezek után gyilkos magyarozott, szél sõséges jobbikozott, de kiderült az is, hogy Izrael nem csak
a Közel-Kelet, hanem a világ egyetlen igazi demokráciája.
Mindezt Budapesten. Egy Jeruzsálem-napon, a Fidesz által
egyházi rangba emelt cionista bizniszszekta rendezvényén.
Az Izrael Szövetségesei Alapítvány és a Hit Gyülekezete
által szervezett eseményen Ronald S. Lauder beszédében kiemelte: “a ti harcotok a mi harcunk”, ahogyan a keresztények kiállnak Izrael állam és a zsidó nép mellett, úgy õk is kiállnak mellettük. Sosem lehet eltûrni a keresztényeket érõ
fenyegetéseket, ahogyan az antiszemitizmus sem tolerálható, hiszen e kettõ között nincs különbség – hangsúlyozta.
A gyilkosságokat az antiszemita magyarok követték el
Lauder azt hazudta, hogy a zsidókat a keresztényekkel
több dolog köti össze, mint bármely más néppel a Földön, hiszen “ugyanazt a Bibliát” olvassák és “ugyanúgy békében
akarnak élni a szomszédjaikkal” egy ellenséges világban.
Most minden eddiginél fontosabb, hogy kiálljanak egymásért, mert egyre erõsödik a “diszkrimináció és a gyûlölet”
szerte a világon – vélekedett.

Bukaresti író:
elegem van
Erdélybõl!
Sodró lendületû, rövid, de tömör filippikában ostorozza Erdélyt és az erdélyieket – magyarokat, románokat, cigányokat, diszkrimináció nélkül – egy román író. A Fõtér mûelemzése az irodalom-, kultúr- és politikatörténeti mérföldkõnek számító cikkrõl.
Nem csupán egyre több erdélyinek van elege
Romániából: Románia sem túlságosan lájkolja Erdélyt és az erdélyieket. Legalábbis ezen álláspontjának adott hangot egy caracali születésû,
de Bukarestben élõ román író, Liviu Andrei.
A Facebookon közzé tett, Rakom a f…mat
Erdélybe címû nyílt levélben Andrei írói vénájához méltóan erõsen kezd. „Azt akarom, hogy Románia fejedelemség legyen! Nem kell ez a
mocskos Erdély az országomban!” – áll az írás
nyitányában.
Az írás ezt követõen eposzi enumerációval
folytatódik, miszerint Erdélyben cigányok, a Sora nagyáruház jászlaiból etetett bozgorok (ezek
lennénk mi, magyarok, ha valakinek nem lenne
világos az árnyalt utalás), ronda, férfias kinézetû,
de amúgy virtigli kurva erdélyi lányok/asszonyok, vagy nagydarab melákok, vagy Emil Boc
kolozsvári polgármesterhez hasonló seggdugaszok élnek.
„Ez az Erdély csak rosszat hozott nekünk!
Vinnék el, zabálnák meg az ördögök, meg Sabin Gherman démonai, mert végül is ezért végezte el a craiovai szekus iskolát!” – folytatódik a
mû egy, a népi átkozódási kultúrából vett formu-

EURÓPAI IDÕ
2014 / 14

14

Ronald S. Lauder a magyarországi holokauszt™ 70. évfordulójával kapcsolatban elmondta: bár Hitler adta ki a parancsot, a gyilkosságokat magyarok követték el, a nyilasok,
ez “az antiszemita banditákból álló szélsõséges csoport”.
Magyarországon 800 ezer törvénytisztelõ zsidó élt a háború
elõtt, de közülük 600 ezren meghaltak a koncentrációs táborokban – keltette a mesterséges bûntudatot a szokásos hazug szólamokkal.
A Jobbik szélsõséges párt, uszít a “romák”, zsidók és “a
közös nyugati értékeink” ellen
Hangsúlyozta: ma is hallani hasonlóan szélsõséges nézeteket Magyarországon. Kijelentette: a Jobbik szélsõséges
párt, amely fennhangon uszít “romák”, zsidók és “a közös
nyugati értékeink” ellen.
A Zsidó Világkongresszus elnöke felidézte: a 70 évvel ezelõtti “budapesti borzalmak” idején voltak fénysugarak is,
például Raoul Wallenberg svéd diplomata és azok az egyszerû, templomba járó emberek, akik kockáztatták saját és családjuk életét a zsidók védelmében. Akkor is létezett jóság és
valódi bátorság, és az igazi keresztények ma is különbséget
tudnak tenni jó és rossz között – közölte.
Jeruzsálem a zsidó nép örök fõvárosa, Izrael a világ
egyetlen igaz demokráciája
Beszédében arra is kitért, hogy Isten odaígérte Izrael
földjét Ábrahám leszármazottainak, és Jeruzsálem a zsidó
nép örök fõvárosa. “A zsidó nép szíve Jeruzsálemben dobog”, és sosem lehet többé a zsidó népet és városát elszakítani egymástól – emelte ki.
Ronald S. Lauder azt mondta, Izrael az egyik “legéletképesebb demokrácia” nemcsak a Közel-Keleten – ahol valójában az egyetlen igazi demokrácia -, hanem az egész világon. Izrael minden vallást védelmez, miközben a körülötte lévõ országokban üldözik a más vallásúakat – közölte a tömeggyilkos apartheidállam kapcsán.
A Zsidó Világkongresszus vezetõje végül megköszönte a
jelenlévõknek, hogy támogatják Izraelt, és megígérte, hogy
ugyanazzal az eltökéltséggel harcol a “keresztényellenes terror” ellen, amellyel az antiszemitizmus ellen is küzd.
Izrael a demokrácia, a szabadság és az egyenlõség szi gete a Közel-Keleten
Uzi Landau izraeli turisztikai miniszter az eseményen tar-

tott elõadásában hangsúlyozta: a magyarok, európaiak és az
izraeliek közötti barátság a közösen vallott értékeken, a Biblia értékein alapul: az emberi jogok tiszteletén, a szabadság,
a vallásszabadság és a szólásszabadság védelmén. Ezek az
értékek azonban az Izraelt körülvevõ országokban hiányoznak, a Közel-Kelet államai egymás után omlanak össze, kormányok buknak meg és az emberi jogok tisztelete is megszûnik – vélekedett. Hozzátette: az iszlamizmus megerõsödése tapasztalható, sok arab országban a rend helyét káosz
kezdi átvenni, és terrorista erõk özönlik el ezeket az államokat.
Az izraeli politikus szerint ebben a helyzetben a kisebbségek, köztük leginkább a Közel-Keleten élõ keresztények
szenvednek a legtöbbet. Az egyetlen ország a térségben,
ahol a keresztények száma növekedett az elmúlt idõben, Izrael, mert ez az ország a demokrácia, a szabadság és az
egyenlõség szigete a Közel-Keleten – fogalmazott. Mint
mondta, Izrael büszke arra, hogy védelmezi a kisebbségek
jogait, hogy ebben az országban mindenki szabadon élhet a
hite, a lelkiismerete szerint és gyakorolhatja a vallását.
Uzi Landau hangoztatta: a Nyugat számára az egyetlen
stabil, kiszámítható partner a térségben Izrael.
A Jeruzsálem-nap egy háromnapos, szombaton kezdõdött konferencia kiemelt eseménye a Hit Parkban. A konferencia az Izrael Szövetségesei Alapítvány elsõ európai
csúcstalálkozója. A washingtoni és brüsszeli székhelyû alapítvány a világ több országgyûlésében támogat Izrael Szövetségesei parlamenti csoportokat, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az izraeli knesszettel. Az alapítvány célja az
egyébként nem létezõ “zsidó-keresztény” kultúrán alapuló
“parlamenti kapcsolatok segítése”, hangsúlyozva Izrael államának stratégiai, gazdasági, kulturális, tudományos és geopolitikai jelentõségét az európai nemzeteknek.
(MTI nyomán)
Frissítés: Izrael egy magányos elõõrs egy veszélyekkel
teli világban – mondta az Orbánnak parancsot hozó zsidó
A Fidesz szektája együtt küzd Izraellel a “szélsõségesek”
ellen.

lákat egy Zeiss-lencsével keresztezett kõszáli
saséhoz méltó közéleti és történelmi éleslátással
vegyítõ szentenciával.
Majd amolyan nyereg
alatt puhított leitmotívumként ismét mi, magyarok
kerülünk terítékre. „Vigyék el a magyarok, és
adjuk oda nekik a cigány
Olténiát is, mert mégsem
hagyhatjuk õket búza nélkül! Nem akarom, hogy
továbbra is a magyar termékeitekkel etessetek!
Nem
akarok
többé
RMDSZ-t a saját fejedelemségemben! Menjetek
tengerre a Balatonra, na gyerünk!” – hangzik a
gazdaságpolitikai kisesszének is beillõ következõ
mondat.
Az átfogó elemzés itt mûvészeti fejtegetésekbe kezd, szigorú, objektív ítészként megállapítva,
hogy az erdélyi irodalom rossz.
A szerzõ a továbbiakban alkotói énjének legmélyebb, emberi rezdüléseibe is betekintést enged, amikor Erdély kapcsán megjegyzi: „Nem
érzem ott jól magam!”. Majd azok kedvéért, akik
egyébként nem lennének tisztában az evidenciákkal, hozzáfûzi:
„Ez nem Románia!”
A folytatásban az író széles körû történelemtudományi mûveltségérõl is tanúbizonyságot
tesz, amikor megállapítja: az erdélyiek írták az
összes alternatív tankönyvet, Kolozsvárról,
Nagyszebenbõl és Brassóból indult ki a történelemhamisítás és az értékek kiforgatása.
A szerzõ ezt követõen, a romantika túláradó,
fentebb stíljét idézve teret enged a benne felnyihhanó érzelmek kiáradásának. „Rakom a f…mat
Erdélybe és a magyar, szabadkõmûves és egyéb,

ördögi eredetû történelmetekbe! Nem kell többé!
Undorodom! Vigyétek Hargitát és Kovásznát,
és dugjátok a seggetekbe! (…) Vigyétek az undorító
hegyeiteket,
mert a magyarok úgyis
elveszik az erdeiteket
és a természeti forrásaitokat!” – csap át ismét gazdasági témájú
elemzésbe a mû. „Nem
akarok többé Trójai Falovat az országomban!” – hangzik a
szimbolista költészet
legszebb darabjait idézõ folytatás.
Szerzõnk – ismét tanúságot téve fejlett stílusérzékérõl – az erõs kezdés és a fokozatosan erõsödõ intenzitású folytatás után biblikus erõtõl duzzadó,
apokaliptikus sorokkal zárja a kitûnõ mûvet.
„Aktualizáljuk Trianont, hogy mi is lélegzethez jussunk végre, mert a fejünkre nõttetek! Magyarokat akartok? Akkor húzzatok, és csatoljátok
magatokat hozzájuk! Úgyis minden erdélyi folyó
a Tiszába folyik” – állapítja meg a metaforikus
zárás.
Összegzésképpen elmondható, hogy a mû kiérlelt stílusról, koherens, racionális világnézetrõl,
mély humanizmusról és kiemelkedõ tehetségrõl
árulkodik. Bárcsak sokkal több, a szerzõhöz hasonlóan gondolkodó briliáns koponya élne a Kárpátokon túl.
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Facebook Liviu Andrei:
SÃ-MI BAG PULA-N TRANSILVANIA!
https://www.facebook.com/LiviuAndrei2/posts/600603043370765
Forrás:
http://foter.ro/cikk/20140611_balogh_levente_bu
karesti_iro_elegem_van_erdelybol

