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Hülyeferi önés évértékelése
(folytatás az elsõ oldalról)
A régi spiclik, munkásõrözvegyek, az egykori
élmunkások és ÁVH-s verõlegény-roncsok követik a milliárdost, aki nem – mint õk – csak egy
tejfölt vásárol a boltban. E vén csõcseléknek viszont csak arra futja, pontosan annak a nagyvezérnek a bûnei miatt, akit tapsolnak, és akinek a
hazudozásait készpénznek veszik.
Felszisszenhet a Nyájas Olvasó e faragatlan
stíluson, hisz joga van hozzá. Ám, volt alkalmam
sokakkal együtt felszisszenni e betegagyú és erkölcsi normák nélküli politikus évértékelése
alatt. Hiszen voltunk mi fasiszták, diktatúra szekértoló (hiszen a „diktátorra” szavaztunk),
társtettesek a lopásban (hiszen erre is mi szavaztunk), a demokrácia megszüntetõi… s minden
voltunk, ami a csövön kifért.
De nem kéne eme ámokfutó irányítóinak is elgondolkodnia azon, hogy érdemes-e tartani ezt a
csürhét és annak vezetõjét? Mi lehet a cél? Mi lehet az, ami hajtja hazánk és népünk ellen azt az
idegen hatalmat, amelynek parancsait végrehajtja
és hajtatja az alacsony IQ-jú követõkkel a pártelnök? Tudjuk, de nem mondjuk. Aki engem fasisztáz, az hülye. Tehát Hülyeferi évértékelése
nem volt más, mint egy köztörvényes bûncselekmény, amely hivatalból is üldözendõ volna, ha
ezt nem tiltanák azok, akik mögötte állnak, akiket
szolgál és kiszolgál, akik sajnos, ha egyre kevés-

Merkel robbantott Davosban:
Moszkvával
szövetkezne
Balogh Gábor - 2015. 01. 23. - Alfahir
Aki azt várta, hogy a davosi világgazdasági
fórum unalmas szócsépléssel telik majd, annak
Németország kellemes meglepetést okozott.
Merkel ledobta az év eddigi leghangosabb diplomáciai atombombáját. Atlantista keménykedés
helyett egyenesen gazdasági szövetséget ajánlott
Oroszországnak.
A német kormány hajlandó tárgyalni egy európai-orosz szabadkereskedelmi övezetrõl, ha
Moszkva segít rendezni az ukrán válságot - jelezte
Angela Merkel kancellár a davosi világgazdasági
fórumon a Süddeutsche Zeitung pénteki beszámolója szerint.
A müncheni lap szerint a kancellár Davosban
felvetette, hogy az Európai Unió és az Eurázsiai
Gazdasági Unió tárgyalásokat kezdhet “egy közös
kereskedelmi övezet keretein belüli együttmûködés
lehetõségeirõl”, ha sikerül békét teremteni Ukrajnában.
Sigmar Gabriel alkancellár még tovább ment,
sürgette, hogy az EU-ban induljon el a diskurzus
arról, mit lehet felkínálni Moszkvának a háború
utáni idõkre. “A következõ lépés a diskurzus egy
szabadkereskedelmi övezetrõl” - mondta a szociáldemokrata politikus Davosban, hangsúlyozva,
hogy az EU-nak “kiutat kellene ajánlania Oroszországnak”.

Lisszabontól Vlagyivosztokig
Merkel és Gabriel a “Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedõ” szabadkereskedelmi övezet kifejezést használta, amely Vlagyimir Putyin orosz elnöktõl származik. Ugyanakkor mindketten hangsú-

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
bé is, de még nyomást tudnak gyakorolni a nemzeti kormányra.
Lebecsülni azonban hülyeségével együtt sem
szabad ezt a férget. Mert olyasmi õ is, mint az
ami ma a Déli-pályaudvarral történik. Évekkel
ezelõtt Demszky csürhéje bejelentette, hogy a
Déli-pályaudvart megszüntetik, és Kelenföld lesz
a központi pályaudvar. Aztán valami miatt leállt
a dolog, mígnem a napokban elkezdett véletlenül
csúszni a támfal, illetve az alagút bevezetõ szakaszának az oldala, ami mint tudjuk, igen régen és
igen stabilan állta az idõjárás viszontagságait.
Csakhogy. Valakik a Déli helyén építkezni akarnak. Ezért ama most omladozó töltést „megerõsítették” oly módon, mint az óvodások. Meglazítva
a domb oldalát, karókat vertek a földbe lépcsõzetesen, s valami kosárfonó fûzfavesszõkkel fonták
össze azokat, hogy megtartsák a domboldalt.
(Másutt – például ott, ahol nem akar egyetlen befektetõ sem szórakoztatócentrumot, üzletházakat
és egyebeket építeni - betonoszlopok leverésével,
kõ és háló kombinációval és nagyon pontos statikai számításokkal végzik az oldalfal erõsítést! És
mindezt idõben teszik!) A „szakszerû” támfalerõsítés most meghozta az elõre kiszámított eredményt. Omlik az alagút elõtti domboldal, a Délit
le kellett zárni, s egyszer csak elkezdõdik az építkezés, és a MÁV bejelenti, hogy drágább lett volna megoldani a dolgot, mint lezárni a pályaudvart
egyszer s mindenkorra.
Nos, Hülyeferi is efféle támfallazító eszköze
azoknak az idegeneknek, akik Magyarországot
akarják, akik a káoszt és a nemzet kiszolgáltatottságát igyekeznek e sötétgondolkodású politikus
által megteremteni a nemzeti célok a magyar

nemzet megmaradása helyett. Sajnos a társadalom egy része ab ovo primitív, így azokra lehet
támaszkodni, azokat lehet, genetikai irigységüket
kihasználva lázítani. Azoknak bármit be lehet adni, hiszen nincs szellemi kapacitásuk és igényük
a tények ismeretére. Nekik elég ha hülyeferi rekedten ordít és szitkozódik, vádol és trágárkodik.
Mert ennek a társadalmi rétegnek ez való, ezt
igényli. Lehet egyetemet végzett szociológus
vagy humorista, netán kvízmester… is. Ezeket az
embereket egy angol klub közelébe sem engednék, mégis azt gondolják, hogy õk tudják mi a
demokrácia, hiszen nekik csak az igaz és valós,
amit õk gondolnak. Minden más fasiszta, diktatórikus és elítélendõ. Azt gondolják ezek a szellemi
és erkölcsi roncsok, hogy majd õk visszaállítanak
valamit, amit demokráciának tartanak… s ami
nem más, mint a sötét bolsevizmus és az értékromboló erkölcstelen liberalizmus kétes kevercse. Nem veszik észre, hogy a demokrácia mûködik, s amit õk tesznek, az anarchiába vezet.
Épp ezért javaslom az igazságügyi tisztségviselõknek, hogy Hülyeferi évértékelõjében elhangzottakat a Btk. szerint értékelni szíveskedjenek.
Mert ez a szakmájuk, hivatásuk, kötelességük.
Ugyanis undort kelt, és gyûlöletet szít az amit ma
az ellenzéknek nevezett potenciális hazaárulók
mûvelnek. Épp ezért ma jobb a jogi eljárás, mint
késõbb másféle kiútkeresés, amit már nem talárban fog elvégezni a nemzet. Ha pedig ez utóbbi
bekövetkeznék, akkor az a mai joggyakorlat és
joggyakorló bûne lesz – többek között. S ezt nem
kéne megvárni! Mert az évértékelés után egy
egyszerû szembeköpés már aligha volna elegendõ…

lyozták, hogy ez egy hosszú távra szóló elképzelés,
és mindenekelõtt az szükséges, hogy Oroszország
tartsa tiszteletben a minszki tûzszüneti megállapodást - írta a Süddeutsche Zeitung.
A kancellár a világgazdasági fórumon ismét elítélte a Krím félsziget bekebelezését Oroszország
részérõl, és kijelentette,
hogy Moszkva lépése
miatt elkerülhetetlenek
voltak a szankciók. Az
Oroszország elleni büntetõintézkedéseket akkor
lehet visszavonni, ha
megszûnik azok kiváltó
oka. “Itt sajnos nem tartunk” - mondta Angela
Merkel a beszámoló szerint.
A Süddeutsche Zeitung felidézte, hogy Putyin 2010-ben a lap gazdasági konferenciáján javasolta “egy harmonikus
gazdasági közösség” kialakítását a “Lisszabontól
Vlagyivosztokig” terjedõ térben, Merkel pedig az
utóbbi hónapokban többször jelezte, hogy hajlandó
az EU és az orosz vezetésû Eurázsiai Gazdasági
Unió érdekeinek egyeztetésére, kiegyensúlyozására.

Unják a banánt

Obama dislikes this
Az USA-t több szempontból is kényelmetlen
helyzetbe hozhatja Merkel Moszkva felé nyitó politikája. Egyrészt Washington a Moszkvával szembeni keményebb fellépést sürgeti, elvárva az európai országoktól is az oroszokkal való gazdasági
kapcsolatok lazítását.
Másrészt az Eurázsiai Unió és az EU közeledése akár konkurenciát is jelenthet a gazdasági világválság elleni csodaszerként emlegetett TTIP-nek, a
transzatlanti szabadkereskedelmi egyezménynek.
A megállapodás tárgyalásai jelenleg folynak, a szigorúan titokban zajló folyamatot egyre több kritika
éri.

Merkel Oroszország felé tett gesztusa mögött az
is állhat, hogy egyre világosabb: miközben Washington a diplomáciában látványosan keménykedik Moszkvával, valójában nagyon is szelektíven
alkalmazza azokat a gazdasági szankciókat. Így az
embargót az utolsó betûig
betartó EU-s országok
Oroszországba irányuló
exportja több, mint 7 százalékkal csökkent, míg az
Egyesült Államoké nagyjából ugyanennyivel növekedett.
Ez az ordító aránytalanság valószínûleg már az
egyébként hardcore atlantista berlini kormánynál is
kiverte a biztosítékot.
Merkelék egyébként nincsenek egyedül azzal, hogy az oroszokkal nemcsak
fenyegetésekkel és szankciókkal akarnak hatni, hanem kölcsönös gazdasági elõnyök felkínálásával.
A napokban Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõje is hasonló
javaslatot tett, azt írta egy feljegyzésben a tagállamoknak, hogy az EU-nak az ukrán válság fokozatos rendezése érdekében fontolóra kellene vennie
az együttmûködés felélesztését Oroszországgal
globális diplomáciai és kereskedelmi ügyekben.
Mogherini szerint a Moszkvával szembeni
szankciós politikát ki kellene egészíteni “egy kezdeményezõbb hozzáállással”, hogy az unió ne csak
kényszerrel, hanem diplomáciai nyereségek reményével is váltásra ösztönözze az orosz vezetést
Ukrajna kérdésében. A külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõ hangsúlyozta: közös, hosszú távú
cél, hogy “Lisszabontól Vlagyivosztokig” szabadon lehessen kereskedni, ezért az EU-nak meg kell
vizsgálnia a kereskedelmi kapcsolatok bõvítését a
Moszkva által kezdeményezett, január elseje óta
mûködõ, több volt szovjet tagköztársaságot összefogó Eurázsiai Gazdasági Unióval.

