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Soros György nyomában hullaszállítók,
temetkezési vállalkozók
és sírásók járnak…
(folytatás az elsõ oldalról)
Amint ezt Putyin Oroszországa, Kína, India,
Ciprus, Görögország, Törökország, Szíria, Brazília, Szerbia stb. (a kiválasztottak szerint) “alantas
emberfajtájú” gójai az utóbbi idõben kezdik
összehangoltan tenni – a Nagy Évszázados Átverés után (ami lehet 100 évnél is több volt, mert
valószínûleg a hírhedt 1789-es párizsi szabadkõmûves-szervezésû “forradalom”-álnevû elmeboml(laszt)ással kezdõdött (1789-1799), s az
Amerikai (szabadkõmûves!) Egyesült Államok
megszületésével és 200 éves kitartó népeket kiirtó, állatfajokat-természetet pusztító, mindent felélõ-felemésztõ, más kárán gátlástalanul gyarapodó rablógyilkos tevékenységével érte el kifejlett Óriásparazita-Godzilla ill. ÓriásszörnyPolip állapotát).
Az alábbi hajmeresztõ hírben a magyar kormányfõ csapata az, aki – szerencsére – újfent magyaros eleganciával elbánik a meglehetõsen puffadt, ráncos vén trotty “Soros György” álnéven
bujkáló Góliáttal…
És akkor lássuk a hírt, a sötétben világosságot teremtõt!

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
egy Simicska Lajos - akinél a pénznél kezdõ-

A Simicska-jelenséggel kapcsolatban dik és fejezõdik is be a világ szépsége - termé-

...avagy Soros pénznek
nagy a szaga...
A Simicska-jelenséggel kapcsolatban kérem figyelembe venni az alábbiakat:
A Cg.01-10-044815 cégjegyzékszámú HírTV
Mûsorszolgáltató és Hirdetésszervezõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) részvényeinek
70%-a, a Cg.01-10-045012 cégjegyzékszámú
PRO-AURUM Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (1118 Budapest,
Radóc utca 8.) tulajdonát képezi, míg a PROAURUM részvényeinek döntõ többsége Simicska Lajos tulajdonát képezi. A Magyar
Nemzet tulajdonosai között, (a Cg.: 01-09667717, NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Székhelye: 1089 Budapest, Üllõi út 102). szintén felbukkan a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó PROAURUM Zrt, melyet a Társaság taggyûlésén
rendre Tóth Marianna vezérigazgató képvisel.
Tehát a HírTV és a Magyar Nemzet felett
ilyen-olyan áttétekkel, de Simicska Lajos rendelkezik.
A Soros György (születéskori neve:
Schwartz György ) magyar származású amerikai pénzügyi spekuláns és sokszoros dollármilliárdos tulajdonában álló Soros Fund Management, LLC olyan hatalmas összegû vételi
ajánlatot tett a PRO-AURUM Zrt többségi
részvényeire, amelyet egy magyar ember természeténél fogva figyelmen kívül hagyna, de

szeténél fogva harapott rá az ajánlatra, mit
sem törõdve azzal, hogy éppen Orbán Viktort
és a nemzeti kormányt, vagy éppen Magyarországot árulja el, illetve ki. Egy alkalmas pillanatban szerették volna kirántani az Orbán-kormány alól a médiafelületet, támadva személyében, politikájában, nem kímélve családját sem és
semmi olyan értéket, ami nekünk, magyaroknak
lételemünk.
Orbán Viktor és stábja zsenialitását igazolja, hogy a készülõdõ merényletet idejében felismerték, majd a Bertelsmann-csoporthoz tartozó RTL KLUB-ot egyoldalúan sújtó reklámadó
csökkentését, és a mostani sávos helyett egykulcsos rendszer bevezetését jelentette be, illetve
fogja bevezetni 5%-os kulcs alkalmazásával. Így
ugrasztotta ki Simicskát a bokorból, mivel a
reklámadó-módosítás következtében a HírTv
Zrt részvényei, illetve a NEMZET Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
üzletrészei elértéktelenedtek, míg az Orbánkormány egy Simicska-mentes független médium felépítésébe kezdett, ami két hónapon belül
megkezdi munkáját, míg a HírTV és a Magyar
Nemzet érdektelenségbe fullad, majd megy
mindkettõ az elvtelen Simicska-lakájokkal oda,
ahová való is. Dr. Orbán Viktor kifogott a
pénzcentrikus, és pénzért bármire képes Simicska Lajoson. Nem volt más választása,
nem volt másik kiút a hazaárulók csapdájából.
http://prohungarianemzetiportal.ning.com

N y í l t l e v é l a m a g y a r nûbHb,ahoolvgaysdsoálkláarbvainlá)gsisajatóhnoenmoráWriuamsháint.gton és Brüsszel bReengégselbneénlk?ül szajkózta Kijev hazugságódáját ma a Ma
által távvezérelt hírszolgálatát, akkor Önök is tudhatják,
gy a dolog épp fordítva van: Washington akarta rátenni
Ezek fényében én az Önök helyében felülvizsgálnám a
K ö z s z o l g á l a t i M é d i a ahokezét
a Krímre (amiben Putin rendkívüli bravúrral meg- magyar közszolgálati médiumok hírpolitikáját.
akadályozta), és az egész háború azért van, mert WashingLegalább legyenek objektívek, és ne a kijevi népbutirányítóinak
ton (és az EU) meg akarja szerezni Ukrajna nyersanyagkin- ítást közvetítsék egy-az-egyben a magyar hírolvasók/hírTisztelt Közszolgálati Közalapítvány!
Tisztelt M1 és M2 Szerkesztõség Vezetõsége!
Tisztelt DUNA Televízió és Duna World Szerkesztõség
Vezetõsége!
Tisztelt Közszolgálati Közalapítvány Fõ Tisztségviselõk
és Kuratóriumi Tagok!
Nem tudom, mi a magyarázata annak, hogy a magyar
közszolgálati médiumok hírszolgáltatói (Híradó, megszólaltatott “szakértõk”) olyan hûségesen szajkózzák a keletukrajnai konfliktus kapcsán a kijevi puccsista (USA-)báb kormány hazug, fasiszta álláspontját. mintha Kijevbõl
kapnák a fizetésüket.
Ma reggel – kedd (február 10.) – épp azt kaptam el a
“Ma reggel” mûsorában, amikor egy (ha jól emlékszem)
ukrajnai tudósítójuk (vagy az MTI ukrajnai tudósítója –
nem tudom, mert a mûsorújságjukban ma még csak a
tegnapi adásuk szerepel: 6. rész Ma reggel - 2015.február.09 05:53) épp arról értekezett, hogy milyen gonoszak
a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok, mert csak õk szeg ték meg minduntalan a tûzszünetet a szeptemberi minszki fegyverszünet óta, és egyébként is az egész háborús
balhé azért van, mert Oroszország rá akarta tenni a kezét
a Krímre és szárazföldi folyosót akar a szárazföld (Do nyeck) felõl a Krímhez.
Kedves Címzettek, elnézésüket kérem az alább követ kezõ (de elkerülhetetlen) kifejezésért, de nem értem miért szerepeltetnek a magyar közmédiában ilyen rosszindulatú Kijev-bérenc “szakértõket”, mint amilyen (sajnos a
nevét nem tudom, és honlapjuk mûsorrácsában sem találtam meg***) ez ma reggeli “s…dugasz” bunkó fiatalem ber volt, aki vagy tájékozatlan (s akkor mi a fenét kukorékol a tévében arrról, amirõl semmit sem tud), vagy hülye,
vagy egyenesen Kijev által fizetett “kettõsügynök”, aki a
budapesti forintjai mellé megkapja hrivnyában (valószí-

cseit, felvevõpiacát (pl. fegyver). És mindeközben ukrajnai
magyarokat, ruszinokat, lengyeleket, románokat tömege sen soroznak be számarányukon felüli mértékben és küld nenek a kelet-ukrajnai vágóhídra, a “suppantott”, geneti kailag és fasisztológiailag “echt” ukrán veteránok pedig
épp az ukrajnai magyarok, ruszinok, lengyelek, románok
földjein kapnak háborús “obsit”-ként földet és házat - egy
csapással megoldván a nemzetiségi kérdést egyebütt is nemcsak Kelet-Ukrajában.
Erdélyi magyarként kiráz a hideg, hogy: ha az anyaor szági magyar és közszolgálati média ennyire tájékozatlan,
vagy ennyire “lefeküdt” Brüsszelnek és Washingtonnak,
és úgy tálalja a kelet-ukrajnai eseményeket, mintha a bu dapesti stúdiók a Kijevi Közszolgálati Tévé budapesti alfió kocskái lennének , mire számíthatnánk mi itt Székelyföldön,
ha a románok elkezdenék ágyúzni és bombázni a székely
városokat – például azért, mert Washington ezzel szeretné
honorálni a “legbuzgóbb” térségi szövetséges (a román)
rendkívül aktív hátsótestájéki köztisztasági “nyelvmunká ját”.
Olvassák Önök néha az ellenoldali (nem USA- és
Brüsszel által diktált) sajtó híreit?
Olvastak BRICS-országokbéli sajtót a fent vázolt eseményekrõl?
Tudják, hogy mit ír néha a http://ru-facts.com/ vagy
http://www.km.ru/world/ vagy az Oroszország Hangja?
Tudják ugye, hogy nem véletlen, hogy az ukránok 45000 halottat ismernek el hivatalosan, de most már a né met titkosszolgálat is megszellõztette a hírt, hogy a való ság ennek minimum a tízszerese: 50 000 (s ennek nagy
része genocídium céljával legyilkolt kelet-ukrajnai orosz ci vil). Nõi holttestekkel teli tömegsírokat találtak/tártak fel a
korábban ukrán fasiszták által (Nemzeti Gárda, Jobb Szektor-os alakulatok) megszállt területeken!!!
S ezek után van képük ne verni pofán, és billenteni
hátsófelén azt a selejtes emberállatot, amelyik szemreb -

hallgatók felé!
Mert az sem lehetetlen, hogy Magyarországnak ha marosan menekülnie kell az Európai unióból, ha nem akar
újra hadszíntér lenni, s ha olyan közösséghez akar tartozni, amelyik nem a kirablására rendezkedik be. Mert azt –
gondolom – Önök is tudják, hogy a Szovjetunió legsötétebb állapotában sem ártott annyit Magyarországnak 45
év alatt, mint amennyit az EU röpke 10 év alatt!
Sepsiszentgyörgyön, 2015. febr. 10-én
Tisztelettel:
Horváth Alpár,
az Európai Idõ fõszerkesztõje
Sepsiszentgyörgy - Székelyföld
Ui.
*** Ha a http://www.mediaklikk.hu/2015/02/09/belviz-45-szakaszon-van-keszultseg/ lévõ anyag (mert nem
derül ki a címébõl) a mai Ma Reggel mûsorszerkezete, akkor az inkriminált személy a következõ címsor alatt lehet:
„7.47 Ukrajna- fegyverszállítás és orosz katonai jelenlét? - Debreceni Mihály az MTVA tudósítója, Ukrajna”
Pótmegjegyzés:
Amúgy érdemes lenne magyar nyelvtanfolyamot indítani némelyik tévében-rádióban megszólaló munkatársuknak, akinek halvány fogalma sincs, hogy „eegyelõre” (egy
idõre) mûveletlen-e vagy „eegyenlõre” (egyenlõen!) a többi mûveletlennel.
Amúgy a szép magyar beszéd gyakorlását-tanítását is
újra kellene honosítani (valamikor – úgy 20-25 éve – szinte minden magyar tévés-rádiós gyönyörû magyarsággal
beszélt!), mert némelyik sztárcelebjük olyan rettenetes kiejtéssel-hanglejtéssel-hanghordozással beszél, hogy az
alapfokú retorika- és beszédvizsgán az elégtelen osztályzatot sem érné el (Pl. a sztárolt – s amúgy más szempontból elfogadható – mindenesük Gundel Takács Gábor is).

