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Miniszterelnök Úr!
(folytatás az elsõ oldalról)
Ám, az Ön két politikai gyurcsányference még
nem lenne ok az elkeseredésemre, bosszankodásomra. Ennél sokkal több siralmas tény indít arra, hogy
nyílt levelet írjak Önnek… nyílt levelet, hiszen magánlevél nem jut el Önhöz, s Öntõl válaszlevelet csak
a voksolások elõtt és után kap a polgár. Nekem olybá
tûnik a mai magyar belpolitika, mintha az Ön környezete Ön és az Ön elképzelései ellen tevékenykedne,
Önnel ellentétesen nyilvánulna meg, s Önnel egyedül
az Önre szavazók nem kis tábora tart. Ez nagyon nagy
baj, és az ellenzéki pártok vörös és szivárványszínû,
magyargyalázó, hazaáruló malmára hajtja a vizet.

De melyek azok a tények, amelyek miatt keserûség van bennem?
Az államtitkári székbe került kommunista spicli
esete. Hogyan lehet az, hogy 25 évvel a rendszerváltás után, egy III/II-es, ma bizalmas hivatalt kap? Miféle politikai maffia irányítja Magyarországot, hogy
ez megtörténhet? Milyen biztonságérzete lehet ma
egy magyar polgárnak, ha volt spiclik politikai magaslatokba kerülhetnek? Efféle intézkedéseknek az
ellenkezõjét vártam, amikor beikszeltem a szavazólapon a Fideszt.
Hozzá tartozik ehhez az is, hogy a magyar bíróságok egyikén, kellõ hozzáértés és szakértelem nélkül,
szakértõ meghívását és a bizonyítékokat mellõzve
azokat is védik, akik az elcsatol területeken magyar
nemzetiségûként feltehetõleg saját honfitársaikra
spicliskedtek a megszálló hatalom elvárásainak megfelelõen, de ma „megbecsült” magyar állampolgárok
immár.
A másik döbbenetes tény a minapi melegfelvonulás, amely immár nem csak arról szól, hogy a melegek
–számomra érthetetlen módon – „elfogadtassák” magukat, hanem arról, hogy provokáljanak, a magyarságot és a kereszténységet szembeköpjék és rendõri védelem alatt a Büntetõ Törvénykönyvbe ütközõ bûncselekményeket követhessenek el.
Nem értem, hogy ezt a minden(!) vallással ellenkezõ deviáns mozgalmat és ennek felvonulását milyen törvény alapján kell engedélyezni? Miért nem lehet a kereszténység ellen irányuló gyûlöletkeltést
megakadályozni és miért kell a magyar rendõröknek
ezt a beteges politikai abszurditást védeni a normális
magyar állampolgárok pénzén? Miért kell eltûrni a reverendás buzit, kereszttel a nyakában?... Én nem erre
a Magyarországra szavaztam és nem ilyenben akarok
élni, nem akarom, hogy a gyerekeim ilyen erkölcsi

Fair
bankok?
Orbán miniszterelnök a devizahiteleseket
megsegíteni szándékozó – közel négy évet késõ –
törvényjavaslat kapcsán annak a reményének
adott kifejezést, hogy a törvény elfogadása után
hazánkban „fair bankok” lesznek.
Ennek a reménynek a megalapozottságát már
a törvényjavaslat is kiiktatja. Ugyanis a hazai
nem-fair bankok a legkisebb késedelmes befizetés után is kamatot számítanak fel, s ha a befizetés tovább késik a kamatokból kamatos kamat
lesz. A törvényhozó Fideszes honatyák megfeledkeztek arról, hogy ezt a banki praktikát a deviza hitelesektõl jogtalanul – magyarán csalással –
felvett súlyos összegek esetében a csaló bankokkal szemben is érvényesítsék! Ugyanis a csalárd
bankok azt a több százmilliárdos összeget, amelyet jogtalanul préseltek ki adósaikból, éveken
keresztül forgatták, kamatoztatták! Nemcsak a
természetes jogérzék, de a vonatkozó magyar
törvények szerint is, a becsapott hitelfelvevõknek visszajáró összegek a mindenkori banki
alapkamat duplájának összegével megnövelve

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
moslékban éljenek, ahol a beteges hajlamot a rendõr
és a bíróság védi. Önnek tetszene-e, ha gyermekei
végignéznék ezeknek a lelki és érzelmi roncsoknak a
felvonulását?
Nem a normális melegek ellen van kifogásom, hiszen õk a világ kezdete óta léteznek. Az ellen emelek
szót, hogy rám akarják kényszeríteni ostoba lázongó
és erkölcstelen fiatalok a saját extrém, beteges perverz hajlamaikat – a politika által finanszírozva. Hamarosan jön majd a pedofilok, az alkoholisták, a narkófüggõk, sátánisták és ki tudja milyen deviánsok felvonulása és rendõri védelme… Miért kell a normális
társadalomnak az abnormálisok önmutogató, gusztustalan és sértõ viselkedését eltûrnie?
Van még egy sérelmem… A Horn Gyula szobor.
Miközben aljas és ostoba zsidók az ellen a szobor ellen tüntetnek, amely a német megszállás áldozatainak
állít emléket, egy másik gyilkos rendszer egyik fõemberének, Horn Gyulának a XIII. kerületben szobrot
állítanak, minden tiltakozás nélkül. Horn feltehetõleg ott volt 1956. december 8-án a Nyugatinál, ahol gyermeket, várandós asszonyt is lelõttek
a pufajkások. Horn pufajkás voltának bizonyítékát
eltüntették a Történeti Hivatalból. Ön szerint lehetséges-e, hogy Hitlernek
vagy bármelyik munkatársának szobra legyen
Németországban,
Tel
Avivban, vagy New
Yorkban?
Végül: a horribilis
összegekért épülõ stadionok is bosszantanak. Az
az érzésem ugyanis, hogy
ma minden vállalkozásban, minden, a nemzet javára hivatkozó beruházásban egyetlen lényeges kérdés az, hogy ki és mennyit tud zsebre tenni a közpénzbõl és az uniós támogatásokból. A legkisebb hivatalnoktól a miniszterig. A nyilatkozatok, a cinizmus és a
nagyképûség, a hatalom mámora ezt sugallja ezt, és
ez nem jó. Nem csak szóban bizonygatni kell a szociális érzékenységet, hanem aszerint is kellene cselekedni. Nem megalázni kell a munkanélküliek százezreit, hanem tenni kell értük. Nem heti hétezer forinttal kell kiszúrni a munkanélküli foglalkoztatottak szemét, hanem megélhetést kellene biztosítani nekik. A
milliárdos stadionok nem annyira lényegesek ma Magyarországon, mint a hitelesek problémájának megol-

dása vagy a munkanélküliek, a nyugdíjasok a gyermekek helyzete. Nem a haveroknak kellene tízmilliókat
adni kamu pályázatokra, és nem csalással kellene kivenni a kasszából az EU-s pénzeket, hanem konkrét
elszámolásokat kellene megkövetelni. Mert tudjuk,
hogy a nagy pénzbõl lehet nagyot lopni… és ha Ön
nem tudná, elárulom: lopják is bátran!
Ma Magyarországon minden területen olyan csalási folyamatok vannak, amelyek Európa más területein
nem is fordulnak meg az emberek fejében, de a maffia is sokkal kulturáltabban nyúl az ilyen lehetõségekhez… Magyarország azonban az európai maffia melegágya.
Summa summarum: Nem értem a választások óta
eltelt idõszak drámai történéseit, nem értem a mondott szó és a cselekedetek közötti különbség okát, és
nem értem az Ön munkatársait, akik Ön ellen és a mai
kormány ellen tevékenykednek. Tessék elhinni: a társadalom minden rezsicsökkentés ellenére egyre nehezebben él, mert Önök Vajna áfáját engedték el, nem
pedig az élelmiszerárakét.
Miniszterelnök Úr! Ne
engedje, hogy a Fidesz az
Ön által súlyos tévedés
okán kinevezett gyurcsányferencei
tegyék
tönkre azt az építményt,
amelyet Ön és a választópolgárok, az Önben bízó
magyar emberek építettek
és hordtak össze. Mindaz,
amit itt leírtam csupán egy
vázlat, egy ki nem dolgozott elemzés, amelyben
egyetlen érzés vezérelt: - a
nemzetért való aggódás.
Kérem Önt, hogy akár baloldalon, akár a jobboldalon tapasztal törvénytelenséget, arroganciát, cinizmus, vagy magyarellenességet, egyforma erõvel csapjon oda…. mert ma megvan ugyan a kétharmad. Ám,
három és fél év hamar eltelik. A 25 milliós vadászatok és a tízmilliárdos stadionok ára miatt elégedetlen
társadalomban lesz-e legközelebb is olyan, aki megadja ezt a kétharmados bizalmat? Én drukkolok Önnek, de néhány munkatársát a Kossuth térre sem engedném be, mert azok többet ártanak az Ön programjának, az országnak és a magyarságnak, mint Bajnai,
az MSZP és Gyurcsány együtt… - kérem, gondolja
meg!
Üdvözlettel:
Stoffán György

fizetendõk vissza! Ha a törvény ezt a lényeges
kiegészítést nem fogja tartalmazni, akkor az a
„nem-fair bankoknak” adott kormányzati támogatásként értékelendõ!
A törvényjavaslat ugyancsak nem rendezi a
lakásaikból már kilakoltatott adósok teljes mértékû kárpótlását (restitutio in integrum), valamint
a kilakoltatások miatt öngyilkosságot elkövetõ
adósok jogutódjai számára
jogosan járó jóvátételt! (Az
adós „szívének” követelése
ügyében iránymutatónak tekinthetjük Shakespeare mester Velencei kalmár c. drámájának végkifejletét. Magyar törvényhozók sem adhatják ennél alább – legalábbis, ha magyar érdekeket képviselnek!)
Végül néhány szó a fair
bankokról. A keresztény
egyház sokáig tiltotta a kamatszedést. Az iszlám bankok sem alkalmazzák.
Termelõ beruházásokra adnak kölcsönt, s annak
a hasznából kérnek részesedést. Ez az értéktermelõ gazdaságot és munkát támogatja, s nem a
spekulációs nemzetközi harácstõkét. Magyarországon akkor lesznek fair bankok, ha az iszlám bankok mintájára létrejön egy keresztény

magyar bankrendszer, amely kiszorítja az országból a globális tõkekiszívókat, az adósrabszolgák százezreit teremtõ harácstõkét. Amíg
ez nem történik meg, minden hangzatos kijelentés a „fair bankokról” a globális bankrendszer teljes meg nem értését tükrözõ sületlenség, vagy tudatos politikai félrevezetés.
A keresztény bankok létrejötte egy olyan
paradigmaváltás kezdete
lehet, amely az adósságcsapdába szorított nemzeteket és családokat, valamint kizsigerelt Föld Édesanyánkat is megszabadítja a globális banktõke
pusztító uralmától. Bizonyos, hogy a nemzetközi
harácstõkés rendszer nem
fogja ellenállás nélkül feladni kiépített pozícióit. De
a jó példa ragadós, s a folyamat végén az uzsorabankárok a legendabeli Midász király sorsára jutnak:
megehetik – ha tudják – kötvényeiket, derivatíváikat és összes spekulációs machinációikat.
Budapest, 2014. július 2.
Krasznai Zoltán,
a Magyar Nemzet volt fõszerkesztõje

