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Gondolatok a szétszórt ellenzéki szigetek összekovácsolása érdekében, egy 
megvalósítható rendszerváltó program kidolgozása és magvalósítása céljából.

    

I. Bevezetés

 

Lassan már beláthatalan sokaságú azon cselekmények és próbálkozások sora, amely az ország 
jelenlegi helyzetéb l keresi a kiutat, a megoldást. Ez a tény azt mutatja, hogy van rendszerváltó 
er az országban, vannak emberek, szervezetek, akik és amelyek tesznek ennek érdekében. 

 

Mindannyian tudjuk, hogy a hatalomnak elsöpr ereje, lehet ségei, eszközei vannak,

 

amellyel 
kétségkivül él és visszaél. 

  

A tanulság az, hogy nagyobb és f ként egységes és szervezett er t kell evvel szembeállítani. 

   

Azt hiszem abban mindannyian egyetértünk, hogy el akarjuk kerülni a nyomor fokozódását, 
esetleg káoszba torkolló kitörését, amely csak a további pusztulást szolgálhatja. Ha ebben 
egyetértés van, akkor világos, hogy nem lehet más a megoldás, mint az eddigieknél sokkal 
szervezettebb összefogottabb, szövetség, amely képes a változtatásra. 

 

A feladat a szigetek egyesítése a tudatos cél érdekében úgy, hogy az utat is lássuk, annak is 
ki legyenek dolgozva az egyes teend i.

  

II. A feladat

 

Nekem úgy t nik, hogy rákényszerülünk az igazán tudományosan megalapozott útra, 
amelynek legels állomása a definició! 

 

Adjuk meg a mozgalom célját,

 

jellegét egy mindenki, legalábbis széles kör által érthet és evvel 
támogatható fogalommal, definicióval! 

 

Mire gondolok? A mai polit ikai mozgalmak az egymás közötti hadakozásban egymást 
mindennek elmondják. Azt hiszem ez közismert a legegyszer bb széls séges, populista, 
radikális kifejezéskt l a fasiszta, antiszemita, hazaáruló, stb definiciókig.

 

Ha egy mozgalom közérthet en és világosan megmondja célját, akkor ezekkel a megnevezési , 
megbélyegzési trükkökkel sokkal kevésbbé lehet támadni. provokálni! 

 

Ráadásul ez a résztvev k, hívek, támogatók, szimpatizánsok és semlegesek körét is 
meghatározza! Vagyis mindannyian tudhatjuk kikkel vagyunk együtt, ki van velünk, ki van 
mellettünk, ki az,

 

aki jó szándékkal tekint ránk, ki az aki csak szemlél d és ki van ellenünk.  
Azért megjegyzem, hogy mint semmi a világon, ez sem ilyen egyszer , mert hitetlenek, érdek 
szemléletüek, provokátorok mindig lesznek! Azonban ezek csak részei, de nem ezek alkotják 
azt a közösséget, társadalmat,

 

amelyben most fel kell lépnünk: hisz az egész országról, az 
egész magyarságról van szó!

 

Próbálkozzunk hát a definiciókkal, a menetrenddel!
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III. Gondolom mindenki egyetért az alábbi alapvet célokkal:

 
1.

 
Radikálisan lehet csak megoldani a magyarság helyzetének megváltoztatását.

 
2.

 
Er s szövetségre van szükség, amelyben mindenkinek, aki a változtatással egyetért és 
tenni akar helye kell legyen,

 
3.

 
Összefogó egyéniség(ek)re van szükség, akik a szövetséget létrehozzák és vezetik a 
célok elérésére.

 
4.

 
A radikális változtatás célja pontosan meghatározott kell legyen! 

 
5.

 
Ezek meghatározása alakítja ki az egy akaratú, irányított szövetséget, amelynek ki kell 
dolgoznia a programot, amelynek útján  a célokat megvalósítjuk.

 

6.

 

Egységben, a feladatok elosztásával, jó vezetéssel, megindulhat a szövetség a tettek 
útján.

  

IV. Definiciók  

1. A radikalizmushoz.

 

A radikalizmusban egyetértek Vas István erre vonatkozó fejtegetésével.

 

Ez lehetne például 
a definició: a gyökeres változást akarók társasága.

 

2. A szövetségr l.

 

Szigorúan fel kell számolni mindenfajta széthúzó, megtéveszt , kirekeszt

 

írás vélemény, 
álláspont terjesztését a radikizmusunkhoz csatlakozók körében! Deklarálni kell, hogy kit 
tekintünk közülünk valónak, kikre számítunk, kik a szövetségeseink. 

 

Most nagyon röviden ezt így definiálnám: 

 

mindazok vegyenek részt, illetve részt vehetnek a szövetségben, akik 
Magyarországon akarnak élni,

 

itt képzelik el a boldogulásukat családjukkal 
együtt és bármilyen tevékenységükkel a saját és a többi itt él k hasznára 
lesznek és kárára sohasem.

 

3. A vezetés kialakításáról.

 

A sok kis internetes és más sziget keresse, mint például a Nemzeti Hírháló kezdeményezése 
a vezet ket, azokat az embereket, akiket képesnek látnak és akik erre vállalkoznak

 

és 
kifejtik, hogyan képzelik tevékenységüket és ezt a szigetek elfogadják,

 

majd egyesülve 
keressék a vezet iket, határozzák meg a célokat, közös programokat tartsanak, 
támogatókat szerzzenek.

 

Minden ilyen vezet állítás az érintett szigeteket egymáshoz köti és ezáltal növeli, er sít i, 
Azután ezek a nagyobb egységek további, magasabb vezet i rendet alakíthatnak ki, amely 
már a teljeset is képezhetik.

 

4. A célokról.

 

A legfontosabb szövetségbe húzó er a helyes célok kit zése és annak elfogadása. 
Világosan kell látnia mindenkinek, még az se baj, ha az ellene tev k is értik (legalább tudják, 
hogy miért fogják számon kérni), hogy mi a célunk! 

 

Aki a célokat elfogadja, tudomásul 
veszi, az a szövetségesünk,

 

függetlenül a részvétel min ségét l (harcos, támogató, 
szemlél , stb).

 

Erre hivatkoztam a bevezet ben a definiciókkal: milyen állam legyen, milyen 
berendezkedéssel, hogyan lábalunk ki a globalista t ke szoritásából, hogyan teremtünk 
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megélhetési lehet séget az embereknek, milyen elszámoltatás lesz, hogyan viszonyulunk a 
nem hazai magyarokhoz, hogyan viszonyulunk a szomszédainkhoz, európához, a 
világszervezetekhez, stb.

 
A dr. Halász József és társai által végzett munka lehetne a az elérend cél.  Biztosan 
rengeteg további munkát kell beleölni még, azonban nem az oldalak százaira, részletek 
kimunkálására, hanem az átláthaó, közérthet definicióra van most szükség. Az anyagból 
ezt ki kell emelni, és azt és csakis azt, amivel egyetértünk. Ez legyen a cél!

 

5. A programról.

 

Minden eddigi dolog arra volt jó, hogy keletkezzen az a bázis, amely alkalmas egy program 
útján a jelenlegi hatalmi berendezkedést megváltoztatni és mindent az elérend cél 
irányába vinni! 

 

A létrejövö szövetség, a

 

vezet k irányításával meghatározhatja azokat a lépéseket, 
amelyekkel a jelenlegi állapotokat egy átmeneti helyzetbe hozzák, ahol a mostani hatalmat 
le lehet váltani! 

 

A program következ fontos része az átmeneti állapot folyamatainak meghatározása. 
Enélkül nem látható, hogyan kerül a régi felszámolásra és az új fokozatos bevezetésre. 

 

Pontosan kell látni a lépéseket és azokat kemény következetességgel megvalósítani! Nem 
akarunk még egy 1989-et, illetve értelmetlen lenne! 

  

A legnehezebb feladatnak az átmenetet tartom, mert az ország helyzete tragikus, minden 
idegen tulajdonban van, csillagos egekben az adósság, jelent s a küls ellentábor, egekbe 
szök a bels ellentét (hisz ez a módszer!), bizton még tudatos rombolás is folyik. 

 

Pedig bels egyetértés, küls szövetségesek nélkül nem hiszem, hogy bármit el lehetbe 
érni! A globális világ betörése a

 

gazdaságba hatalmas er ! Nem hiszem, hogy avval szemben 
meg lehet oldani az ország sorsát, csak zöldek, Greenpeace lehetnénk , és az nem ország, 
nem nemzet, f ként nem Árpád népe! 

 

Hát ez a feladat, nem kevés .

  

6. A tettekr l.

 

Nagyon egyszer en az el bbiek megvalósítása:

 

a. A szigetek dolga, hogy jussanak egyetértésre a fenti, vagy hasonló lépésekr l.

  

felel s:

     

határid :

 

b: Az egyes pontok konkrét tartalommal megtöltése: a radikális definició tartalommal 
feltöltése (kik vagyunk és mit akarunk, milyen szervezetben, stb.),  partnerek 
közrem köd k, szervezése, vezet k keresése, kiválasztása, az együttm ködés szorosabbra 
hozása, csapatépítés.

  

felel s:

     

határid :

 

c. A célok kidolgozásának folytatása, a jelenlegi hatalom állandó irritálása.

  

felel s:

     

határid :

 

d. Küls és bels szövetségesek keresése, tárgyalások, megállapodások más szervezetekkel 
(társadalmi, gazdasági, civil).

  

felel s:

     

határid :

 

e. A célok folyamatos egyeztetése, egyetértés, de legalább semlegesség!

  

felel s:

     

határid :

 

f: A hatalom leváltásának módozatai, lehetséges útja, id pontja, id tartama, az átmeneti 
állapot létrehozása.

  

felel s:

     

határid :
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g: Az átmeneti állapot programja: jogi, gazdasági, társadalmi, pénzügyi, küls és bels 
szerz déses kötelezettségi lépések, feladatok meghatározása,

 
menete, felel s k kijelölése 

(ideiglenes hatalom).

  
felel s:

     
határid :

 
h: A szövetségesekkel a kölcsönös el nyök realizálása, a változó nemzetközi szerz dések, 
részvételek felülvizsgálata, ott is az ideiglenes állapot érvényesítése.

  
felel s:

     
határid :

 
i: A bels helyzet, rend biztosítása, a

 
helyi önrendelkezésmegvalósítása a célok irányába 

hatóan, a tömegek megnyerése és megtartása.

  

felel s:

     

határid :

 

j: A rendszerváltás következetes végrehajtása: választások, er szak szervezetek, 
igazságszolgáltatás, kormányzat, és más szervezetek létrehozása, megújítása, stb. 
(konszolidáció).

  

felel s:

     

határid :

 

k: ett l kezdve már az új, legitim országé, illetve annak szerveié minden feladat.

  

felel s: az új, legit im magyar állam

  

határid : mindrökké.

  

V. Az els lépések.

 

Ezt a vitairatot és javaslatot elindítom a szigetek hez.  Kérem olvassátok el, vitassátok meg 
köreitekben.

 

Ha folytatásra érdemesnek tartjátok, akkor az észrevételeiteket, javaslataitokat 
küldjétek el!

  

Míg más nem akad vállalom, hogy ezeket összedolgozom és a módosult változatot szét küldöm 
újból, egészen addig, amig teljes egyetértésre nem jutunk.

 

Remélem nem fullad az ügy 
parttalan vitába , vagy érdektelenségbe!

  

Sajnos nincs mindenkivel kapcsolatom, s t elég kicsi a köröm, ezért kérem adjátok tovább a t i 
köreitekben, hogy mindenkihez eljuthasson, reagálhasson, tudjon rólunk, csatlakozhasson!

  

Nagyon örülnék, ha nálam jelent sebb forrás állna az ügy mellé és lenne a hírközpontja, idegen 
szóval a kommunikátora (például a Hírháló, vagy ÚDK, más). 

 

No és persze személyek, akik részt vállalnak a kidolgozásban, egyeztetésben és a kés bbi 
vezetésben. 

  

Ez itt a reklám helye:

  

Jó képesség , szaktudással rendelkez vezet ket keres a most alakuló Magyarország Társaság. A 
pályázatokat, amely a

 

Társaság feladatainak megoldására vonatkozó elképzeléseit tartalamazza 
kérjük a hírközpontba küldeni március idusára. Fejvadász a nép!

  

Hozzá nem ért kb l már elegünk 
van!

 

OoooO 
A lelkesedést elvárva és 

 mindenki iránt tisztelettel 
küldöm  

Dr. Gyarmati Péter   


