A rendszerváltás és az államadósság
Ki áll a magyar pártok mögött?
2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fog
fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt a
számot. Hihetetlen volt számukra ez a tény.
Pedig az adat igaz! Egyetlen egy cáfolat sem érkezett.
Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a
magyar államadósság mintegy 22 milliárd dollár. Zárójelben
jegyezzük meg, hogy ma 135 milliárd dollár. Szóval 1990-ben Soros
György és Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő
miniszterelnöknek, hogy megvásárolják Magyarország
adósságállományát.

Soros György

22 milliárd dollárt. Mit kértek cserébe? „Mindössze” a magyar
nemzeti vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon mindenki, amire
akar. (A magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát, a
kommunikációs cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi
szektor, egészségbiztosítók, stb.)

Antall nem vállalta. Elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint
mondta: „…ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a
magyar társadalom színe elé. Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat
(Soros és Sarlós!), amelytől a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi
a felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti
vagyonunkat.”

Antall József miniszterelnök
Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi
az, amiről sem ő és a kormányzati rendszer egy tagja sem
beszélhet sohasem. Ez pedig az államadósság kérdése volt!
Amennyiben erről beszéltek volna azonnali hatállyal „forradalmat”
robbantottak volna ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád és a néppel
elsöpörtették volna az Antall-kormányt.) Tilos volt beszélni a fizetési
könnyítésről és az átütemezésről is.

Tilos volt, és ma is tilos beszélni az adósságról!

Ez a doktrína még ma is érvényes. Az a politikai erő, mely erről
beszél, halál fia. Ezért nem beszél erről a Fidesz sem. Tudni kell,
hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a
szocializmust gyengítse, és adósságcsapdába hajtsa a kommunista
rendszert. Ezért joggal elvárható lett volna, hogy egy
rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a
rendszer összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de
legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk. De az elnyomó bankárok
nem tudták megállni az újabb pénzszerzés lehetőségét és
Magyarországot azóta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall
Józsefnek azt is megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést
használja. A statisztikai évkönyvben 1989-ben szerepelt utoljára a
nemzeti vagyon kifejezés.
Antall halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a
volt kádereket. A Kádár rendszer biztonsága sokakat csábított és
Horn Gyula elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD
EURÓPA véleménye szerint az IMF és Sorosék a háttérből
megzsarolták Hornt. Vagy privatizál és fizeti a kamatokat vagy
repül, és jön a választás és a Fidesz. Horn is féltette hatalmát és
engedett. Surányi fizette a kamatokat, Bokros megszorított, és
Suchmann Tamás privatizált. Mindent.

Surányi, Bokros, és Suchmann alatt beindult a nemzeti vagyon
kiárusítása.

Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár
adósságunk megháromszorozódott, pedig évente 5-10 milliárd
dollár kamatot fizettünk és ráadásul az a nemzeti vagyon, amit
Antall nem adott oda Sorosnak és Sarlósnak mégis idegen kézbe
került.
Miután Hornék elvégezték a piszkos munkát a nyugati bankárvilág a
Fideszt helyezte hatalomba, mert a mezőgazdaságra és a
termőföldre is rá akarta tenni a kezét. Ennek érdekében
megzsarolták Orbánt, hogy Torgyánnak adjon szabad kezet és
pénzt a mezőgazdaságban. Ha nem veszi be a kormányba a
Kisgazdákat, akkor a választást megnyerő és legtöbb mandátummal
rendelkező MSZP-re sózták volna Torgyánt, és jött volna az MSZPSZDSZ-FKGP kormány! Így Orbán engedett.

Orbán és Torgyán alatt megkezdődött a mezőgazdaság
szétverése.
A SZABAD EURÓPA újságnál nekünk meggyőződésünk, hogy ennek
az volt a célja, hogy az addig még úgy, ahogy működő magyar
mezőgazdaság a padlóra kerüljön, és fillérekért fel lehessen
vásárolni. Ekkor születtek a zsebszerződések. Mikor Torgyánnal
szétverették a mezőgazdaságot (emlékszünk, működésképtelen
családi gazdaságokba döntötték a pénzt) megengedték Orbánnak,
hogy eltávolítsa. Orbán megzsarolta Torgyánt - akárcsak Antall - az
ügynökmúltjával, Torgyán le is mondott. Jött a 2 éves költségvetés
és Szabadi futópórázon.

A Fidesz is kihasította a saját sápját. Lásd bábolnai gazdaságok
privatizációja stb. De a nagy fölénnyel vezető Fidesz is pofára esett,
mert nem lettek újraválasztva. Eddig Antall (Boross), Horn, és
Orbán is kiszolgálta a nyugatot és Sorosékat, az IMF-t. De
mindegyiket ejtették és mindig az aktuális ellenzéket segítették
helyettük. A 2002 választás eredménye fontos volt, mert az OrbánTorgyán-féle mezőgazdasági ámokfutás után már meg lehetett
engedni a csatlakozást az Európai Unióhoz és ráengedni a halálos
ágyán vergődő magyar mezőgazdaságra a nyugati árukat.
Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos
programot és 2004-ben a csatlakozás eufóriájában nem vették
észre az emberek, hogy vége lett a magyar mezőgazdaságnak és
kereskedelemnek is.

Medgyessy a kölcsönkből osztogatott.

A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt
kiszívattyúzták az országból a multinacionális kereskedelmi
egységek segítségével, a PLÁZÁK-kal, és bevásárló központokkal. A
pénz elfogyott az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett.

A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből
visszaszívattyúzták magukhoz.
Az 1990-ben 22 milliárd dolláros adósság időközben 135 milliárd
dollárra nőtt, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk.
Miután a baloldalt most engedik lejáratni (van is miért), újra a
másik bábot Orbánt hozzák vissza a hatalomba. De ne legyenek
illúzióink, Orbánt ugyanúgy zsarolják (szintén van is mivel) és
irányítják, mint Gyurcsányt. Míg Gyurcsány, Bokros, és Surányi ugye
a Roskefellerék és Sorosék által irányított Bildenberg-csoport tagjai,
addig ugye Orbán a szintén Rockefeller érdekeltségű Trilateral
Commission nevű csoport tagja (bábja). Így már talán jobban
érthető a Fidesz hintapolitikája is.

És egy kis ráadás
"Magyarországon a szocializmusban kilencvennyolc százalék körül
volt az állami tulajdon aránya. Felgyülemlett egy hatalmas vagyon,
amelyet ha egy olyan típusú privatizációval értékesítettek volna,
amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be, az adósságokat
ebből próbálja meg lefaragni, és senki nem lop el semmit, akkor ma
Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk" - mondta Bencze
Izabella. A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos kommunikáció
szerint a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak
költségeit a költségvetés és az állam teherbíró képessége nem
viselte volna el.

Trianon miatt nálunk tilos volt a reprivatizáció!
Bogár László kijelentette, hogy a reprivatizáció, amelyet
Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva(!) volt. "Trianon
miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező
országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet
véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt
a Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett volna, ha
Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A
Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim
döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést. Ezt a Nyugat el
akarta kerülni" - mondta Bogár László.

Top Secret! Szigorúan bizalmas anyagok!
A lenti adatokat erősen őrzik a nyilvánosság elől. A mi
célunk viszont az, hogy minél több ember tudja meg őket.
Küldje tovább minden megbízható ismerősének! Ha
egyetért velünk, segítse munkánkat, azzal, hogy terjeszti
anyagainkat. Az elmúlt egy évben már 2 honlapunk
"fagyott" le "véletlenül". E-mail kommunnikációnkban a
Szabad Európa szóösszetétel használata sokszor az emailküldést megakasztja. Nem csoda, az adatok
megdöbbentőek, és még megdöbbentőbb, hogy egyetlen
magyar politikus sem beszél róla, még évértéklésben sem.

Olvasson a sorok között!
Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem olvas, és nem is
ért.
1. hír
Az ország államháztartási és külső finanszírozási helyzete
látványosan javult. … A Bank of America-Merrill Lynch (BoAML) bankcsoport londoni befektetési részlege átfogó
összehasonlító elemzést állított össze a magyar és a lengyel
költségvetési helyzetről. A ház számításai szerint a magyar
államháztartás strukturális elsődleges egyenlege az idén
(2010) a hazai össztermék (GDP) 5,3 százalékának megfelelő
többletet mutat majd, …
2. hír
Röntgen alatt Magyarország - elégedett Brüsszel az
eredménnyel
…. Magyarország tartja a gazdasági program megvalósításának
irányát, javul külső pénzügyi helyzete - állapította meg az
Európai Bizottság, hétfőn közzétett, a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF) együttműködésben készített
helyzetértékelésében. (…..) Az elfogadott 2010-es költségvetés
összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos hiánycéllal, és
jelentős tartalékok vannak benne.

Tényadat:
A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es
államháztartási hiány, azaz a GDP 3,6 százaléka.

A Független Szabad Európa kiszámolta. Akkor most
nézzük meg mit jelent ez MAGYARUL:
1. A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál,
azaz nem változik. (Most tekintsünk el a pár tízed százalékos
csökkenéstől, vagy esetleges emelkedéstől.)
2. a fenti tényadatból így könnyen kiszámítható, hogy a
magyar költségvetés 1% az 255 milliárd forinttal egyenlő.
(Sima aránypár: Ha 918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány
milliárd?) Tehát 1% 255 milliárd forint!
3. Idén 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás elsődleges
többlete. Azaz 5,3-szer 255 milliárd, vagyis 1352 milliárd
forint. Ez az elsődleges egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt
termel MAGYARORSZÁG. 1352 millárd forintot.
4. A 2. hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-os hiány!!!
Ezek szerint 3,8-szer 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz
a hiány.
5. Kérdés. Hová tűnt az 1352 milliárd többlet és miből
keletkezett a 969 milliárdos hiány. Ez összesen 2321 milliárd
forint, azaz 11,6 milliárd dollár. Hol ez a pénz?
Kapaszkodjon meg!

Ez a pénz a KAMAT, amit mi MAGYAROK, 2010-ben
fizetünk!

2321 milliárd forint, 11,6 milliárd dollár.

Hogy érzékeltessük mennyi pénz ez, néhány példa:
2321 milliárd forint az
Az öt darab teljes és felépített 4-es METRO,

vagy 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. havi nyugdíj,
vagy a teljes jelenleg már meglévő magyar autópályák
felépítésének költsége!

vagy mintegy 50-szer annyi pénz, mint amennyit az eltörölt
vagyonadóból várt a kormány,
vagy 150 darab Grippen vadászgép,

vagy 2321 darab Combino villamos

vagy 46420 darab Zuschlag és általa ellopott pénz

vagy minden magyarnak a csecsemőtől az aggastyánig 232000
forint.
Ennyit fizetünk csak kamatra 2010-ben.

Mit tehetünk? Előszőr is el kell érni, hogy ez közbeszéd
tárgya legyen hazánkban, mert azoknak a kezében van a
hivatalos és pártmédia, akik a kamatokat szedik tőlünk.
Így soha, sehol nem hangoznak el ezek a számok.

Az a politikus aki beszélne róla, holnaptól a
süllyesztőben találná magát. Kik ezek a befektetők?
Kik szedik a kamatokat?

David Rockefeller

Nicholas Rockefeller

Soros György

Kik tolják ki talicskával a pénzt az országból?
A hülyítés és porhintás: AZ, HOGY LOPNAK!
BKV, Zuschlag, Tocsik, Tribuszerné, autópálya-építés, BAUMAG,
Kaya Ibrahim, Josip Tot, Hunvald, Orbán-papa bányái, Velencetavi kaszinó telek, HAJDÚ-BÉT, stb. Mindenkinek a kedve és
pártállása szerint.
De, bármennyit is elloptak, ennek az ezerszeresét viszik ki az
országból teljesen „legálisan” valakik!
Figyelem!Kapaszkodjon meg! Elmondjuk hol a pénz!
Ahhoz, hogy pontosan megértsük miről van szó, meg kell
néznünk néhány mondatnak a jelentését, amiket nap, mint nap
hallunk a híradókban, de nem tudjuk, valójában mit is jelent!

1. A monetáris politika. Minden nap 20-szor halljuk. De
mi is ez?
A monetáris politika egy gazdaságpolitikai tevékenység,
melynek során az állam a gazdaságban lévő pénzmennyiség
mértékét befolyásolja. A legtöbb országban a központi bank,
vagy más néven jegybank a monetáris politikáért felelős állami
intézmény. A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb
eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó
kamatláb szintjének meghatározása.
Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a
pénzmennyiség szűkítését restriktív monetáris politikának
nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a
gazdasági növekedést, ugyanakkor segít megfékezni az
inflációt. Az irányadó kamatláb csökkentésével a
pénzmennyiség növelését célzó intézkedéseket expanzív
monetáris politikának hívják. Ez átmeneti élénkülést hoz a
gazdaságban, ugyanakkor infláció-növelő hatású lehet.
Nos, felteszek egy olyan kérdés, amire 100 magyarból 100
ugyanazt válaszolja, mert gyerekkora óta belenevelték és ha
írni, olvasni nem is tanították meg, de arra nagyon ügyeltek,
hogy ezt beleégessék belülről a homlokába. De vigyázat! Ez
egy hazugság!
1. Adat. A jegybank (a MAGYAR NEMZETI BANK) az ország
tulajdonába van.
2. Adat. A jegybank kizárólagos joga, hogy pénz bocsásson ki.
Kérdés: Mi van, akkor, ha egy ország költségvetése, hiányt
mutat?
A logikus válasz: A jegybank bocsásson ki pénzt a hiány
fedezésére.
Most minden olvasó fejében az előre beprogramozott sziréna
megszólal és elkezd villogni a vészfény.

TILOS!!! NEM SZABAD!!! NEM LEHET PÉNZT
KIBOCSÁJTANI, MERT INFLÁCIÓ LESZ!

( ne lepődjön, meg, ha Ön is erre gondolt, mert Ön is rendszer
része és Önt is beprogramozták)
A programozás része továbbá az is, hogy eddig tudjon a
dolgokról. Itt álljon le a gondolkodása, fagyjon le, mint a

Windows a számítógépen. És lám, az emberek nem is
gondolkodnak tovább. Az előre beprogramozás nem engedi.
ITT ÉS MOST MI PROGRAMTÖRLÉST HAJTUNK VÉGRE!

3. Adat. Az elmúlt 80 évben mindig hiány volt a költségvetésben.
4. Adat. Mégis még mindig működünk.
Kérdés: Hogy lehet ez? Nos, programozóink azt megtiltják nekünk,
hogy pénzt bocsássunk ki, de azt már nem, hogy ők adjanak nekünk
pénzt.
Magyarul a PLUSZ PÉNZ a hiány fedezésére, mindenképpen bekerül a
gazdaságba, mert az különben azonnal összeomlana.
Miért nincs sziréna és vészfény?
NEM LEHET! PÉNZT KIBOCSÁJTANI TILOS, MERT INFLÁCIÓ LESZ!

Pedig ez ugyanannyi mennyiségű pénz, mint, amennyit mi magunk is
kinyomhatnánk, és valóban lesz is egy kis infláció 4-5%, de akkor, miért
nem mi adjuk ki saját pénzünket. Hiszen látszólag ugyanaz a folyamat.
Pénz rakása a gazdaságba a hiány fedezésére.
DE CSAK LÁTSZÓLAG AZONOS A KÉT PÉNZ!
A mi általunk kibocsájtott pénz okoz némi inflációt és ennyi!

A ő általuk kibocsájtott pénz okoz némi inflációt (ugyanannyit) és…….
KAMATOT KELL RÁ FIZETNI!

Ezért programoztak be minket arra, hogy ne tegyünk fel
kérdéseket erről a témáról.
És most kapaszkodjon meg, mert rosszul lesz!
5. Adat. Becsüljük meg, mennyit lopnak a mi politikusaink
rátartással!
Nézzük a 20 év termését
Tocsik
800 millió
Tribuszérné
2000 millió, azaz 2 milliárd
Zuschlag
50 millió
BKV
3000 millió, azaz 3 milliárd
Autopálya
100000 millió, 100 milliárd
Számoljunk minden képviselőre 100 milliót, az 40000 millió,
azaz 40 milliárd
Adjuk össze 145850 millió, azaz 145 milliárd. Kerekítsünk
felfele legyen 150 milliárd. És, hogy biztosak legyünk a
dolgunkban szorozzuk be öttel. Az 750 milliárd forint. 20 év
alatt ennyit lophattak el, úgy, hogy mi öttel szoroztunk!!!!! Ez
4 milliárd dollár!
Ez persze iszonyú sok pénz, ha tud követni.
DE MOST JÖN E LÉNYEG!
TUDJA ÖN, HOGY 20 ÉV ALATT MENNYI KAMATOT

FIZETTÜNK KI?
30.000 MILLIÁRD FORINTOT, 162 MILLIÁRD DOLLÁRT!!!
DE LEGALÁBB TÖRLESZTETTÜNK?
20 éve tartoztunk 20 milliárd dollárral, azóta fizettünk 162
millárd dollár kamatot.
AZ EREDMÉNY: MA 135 MILLIÁRD DOLLÁRRAL
TARTOZUNK NEKIK!
De kik ők?Egy idézet a MAGYAR NEMZETI BANK-ról szóló
törvényből:
I. Fejezet
A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES
CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA
1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a
Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi
Bankok Európai Rendszerének tagja.
(2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e
törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik
teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek, és nem
fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank
kivételével a Kormánytól, az Európai Unió intézményeitől és
szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen más
szervtől!
Magyarul, mi magyarok választjuk a PARLAMENTET.
A Parlament (országgyűlés) ellenőrzi a Kormányt, a Kormány
nem ellenőrzi a jegybankot. Következésképpen mi magyarok
nem ellenőrizzük a jegybankot, és a pénzkibocsájtást. A
jegybankot, a MAGYAR NEMZETI BANK-ot az Európai Központi
Bank ellenőrzi.
És mit gondolnak, kik a tulajdonosai az Európai Központi
Banknak. Hát a jegybankok, akikre a saját nemzetük
semmilyen befolyást nem gyakorolhat. Azok diktálnak, akiket
oda vezető pozicíóba helyeznek. És őket, kik rakják oda?
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A világméretű pénzügyi csalás,
avagy miért nem fogjuk tudni sohasem visszafizetni
adósságainkat.
A hibás adatokat (hazugságokat) legegyszerűebben szüleink,
tanáraink és a média útján ültetik belénk. A szülők, a tanárok
és a média nagy része úgy vesznek részt az akciókban, hogy
nem is tudnak róla. Őket már ugyanis megtévesztettek a hamis
adatokkal és a hazugságokat meggyőződésükként, mintegy
igazságként adják tovább nekünk, mi meg a saját
gyerekeinknek.

Az itt leírtak ezért felzaklatóak lesznek, mert megkérdőjelezik
apáink és anyáink állításait. Nyugodjon meg, ők is meg vannak
tévesztve, nem tudatosan hazudnak nekünk. Tisztelt tanáraink
sem direkt hazudtak nekünk, ők is hazugságok áldozatai.
Természetesen, mint mindig most is azt mondjuk, ne higgyen
el nekünk semmit sem. Mérlegelje saját maga az adatokat és
vonja le a következtetéseket. Elképzelhető, hogy ugyanarra
jut, mint mi.

Célunk nem a jelenlegi pénzügyi rendszer azonnali és gyors
összeomlasztása, mert, akkor anarchia lenne, ami még a
mostani csalásnál is rosszabb. A cél, hogy beszéljünk a
témáról, az asztaltársaságokban, a családban, baráti körökben.
Vitatkozzunk!
Az is elképzelhető, hogy az olvasás közben egyszerűen nem
hiszi el az adatokat, mert azok ellentmondanak minden eddig
tanultaknak, és egyszerűen nem akarja tovább olvasni a
cikket, és kétkedni kezd. Ez bizony normális dolog. Pont erre
épül a csalás, hogy Önnek a hazugságokat olyan mélyen

belevéssék az agyába, hogy egyszerűen ne higgyen el annak
ellentmondó dolgokat. Nem Ön a buta, csak megtévesztették.
Csak akkor olvassa tovább, ha van szabad negyed órája és
erős idegzetű.

Van tehát a pénz, a csereeszköz, ami miatt fáj a fejünk, mert
ugye nincs belőle elég. Úgy tűnik megkeseríti az életünket,
mert sokaknak állandó anyagi gondjai vannak. De
belegondoltunk-e már, hogy honnan jön a pénz, ki teremti?
Íme az első hazugság:
I. hazugság: A pénzkibocsátás az állam joga. A pénzt az
állam nyomtatja.
Pár száz éve még így volt (és a szocializmusban is). De ha ez
igaz lenne, mármint, hogy az állam nyomtatja a pénzt, akkor
vajon miért bocsájt ki az állam államkötvényeket, ahelyett,
hogy egyszerűen pénzt nyomtatna és fedezné a kiadásokat.
Miért kötvényt nyom, aminek a kamatába aztán belefullad?

A kérdést megválaszoljuk a Független SZABAD EURÓPA
nyomtatott verziójában februártól induló 10 részes, a pénzről
szóló sorozatunkban.
Jön persze erre a válasz, ami a következő, a második
hazugság:
II. hazugság: Azért nem nyom az állam pénzt, mert
akkor infláció lesz!
Nos, ha az államnak hiánya van, mondjuk 100 forint a kiadása,
de csak 95 forint a bevétele, akkor az 5 forintot valahonnan elő
kell teremtenie. Két lehetősége van, pénzt nyomtat 5 forint
értékben (erre mondják, hogy nem szabad, mert jön az
infláció), vagy kölcsönt vesz fel öt forint értékben. Nos a
pénzkészlet így is, úgy is nő 5 forinttal, tehát ha az infláció e
miatt van, akkor mindenképpen lesz, ha az állam nyomtatja a
pénzt, ha kölcsönt vesz fel. A különbség az, hogy ha saját
maga nyomtatja, akkor nem kell senkinek sem kamatot
fizetnie, a kölcsönnél persze igen.

Ha tudni akarja, hogy kitől veszünk fel kölcsönpénzt kamatra,
ahelyett, hogy saját magunk nyomtatnánk pénzt a választ
megtalálhatja a Független SZABAD EURÓPA nyomtatott
verziójában februártól induló 10 részes, a pénzről szóló
sorozatunkban.

Persze kölcsönre, hitelre szükség lehet, mert szeretnénk
előrehozni vásárlásainkat, és már most élvezni a javakat,
hiszen minden arra buzdít minket, hogy fogyasszunk. Így aztán
kapunk hitelt a bankoktól, de búsás kamatra. Aki például egy
autóra felvesz 1 millió forint hitelt az öt éve alatt 2 milliót fizet
vissza. Egy 10 milliós házhitel 15-20 év alatt 25-30 milliójába
kerül emberünknek.
És itt rögtön a két következő hazugság egymás után:
III. hazugság: A bankok azért szednek kamatot, mert
használjuk az ő pénzüket.
IV. hazugság: A bankok a betétesek pénzéből adnak
hitelt a hasznuk a betét és hitel közötti
kamatkülönbözetből adódik.

Nos, ez már része a nagyszabású csalás hihetetlen részének. A
bankok ugyanis nem a saját pénzüket kölcsönzik ki nekünk,
amikor hitelt veszünk fel. Nekik nincs pénzük, így tehát nem
igaz az, hogy azért szednek jogosan kamatot, mert az ő
pénzüket használjuk. Százból száz ember azt hiszi ugyanis,
hogy a bankok összegyűjtögetik a betétesek pénzét és
ugyanazt a pénzt helyezik ki a hiteleseknek csak nagyobb
kamatra. Ezzel szemben az igazság az, hogy a bankoknak a
hiteleik kihelyezését egy dolog szabályozza, az úgynevezett
kötelező tartalékráta. A tartalékráta azt határozza meg, hogy a
bank a betétei után mennyi hitelt helyezhet ki. Ez a szám
általában nagyon alacsony 2-10 százalék. Nézzünk pl. egy 5%
tartalékrátájú országot. A banknak van 100 forint betétese.
5%-ot azaz 5 forintot kell kötelező rátán tartania. A maradék
95 forintot kihelyezheti hitelbe. Mindezt úgy, hogy a 100 forint
betétért bármikor bejöhetnek az ügyfelek és elvihetik azt. A
bank tehát 95 forint adott egy hitelesnek és 100 forintot már
következő nap kiveszi a többi ügyfél. Kérdés, honnan van a 95
forintnak fedezete? Kitől van ez a pénz?
Magyarország államadóssága jelenleg 20.000 milliárd forint
kiírva 20.000.000.000.000. Egymilliárd az ezermillió, és ebből
van ugye húszezer. De hogy érzékeltessük a számot! Zuschlag
ellopott 50 milliót ez 400.000-szer annyi. Ez nem 13. havi
nyugdíj! A magyar államadósságból majdnem 100 hónapig –
több, mint 8 évig - lehetne fizetni az összes nyugdíjas díját.
A következő hazugság.
V. hazugság: Az államadósság visszafizethető
Nos sajnos nem igaz. Mi ugyanis minden évben többet
termelünk, mint amennyit elköltünk. Vagyis hazudnak nekünk,
amikor a költségvetés hiányáról beszélnek (deficit). A
költségvetés azért hiányos, mert minden évben növekvő
összegű kamatot fizetünk. Manapság úgy évi 1500 milliárd
forintot, azaz 7-8 milliárd dollárt. De az adósságunk így is nő.
Ahhoz, hogy az államadósságunk csökkenjen a
költségvetésnek a kamatterhekkel együtt többletben kellene

lennie. Ezt hívják szufficitnek. Ezt a szót nem sokszor halljuk a
híradókban.
Ezért kényszerítenek minden nemzetet arra, hogy a
költségvetése éppen hiányos legyen, mert akkor tudnak neki
kölcsön adni. Az már nem jó, ha többlete van a
költségvetésnek, mert akkor már egy idő után nem kérnének
kölcsön és megszűnne a függőségük. És ez természetesen
megengedhetetlen. Ezért mindenkire ráerőszakolják majd az
eurot.

De hát miért nem jó az, ha egy ország visszafizeti az
adósságát, és nem tartózik a hitelezőinek.
A kérdést megválaszoljuk a Független SZABAD EURÓPA
nyomtatott verziójában februártól induló 10 részes, a pénzről
szóló sorozatunkban. Akar többet tudni?>>>
A végső hazugság!
VI. hazugság: A jegybank függetlenségét meg kell
őrizni!
Ezt a mondatot tüzes billoggal beégették az agyunkban.
Álmunkból felkelve is egyetértünk vele, pedig valljuk be
őszintén fogalmunk sincs miről van szó.
Kitől kell megőrizni a jegybank függetlenségét? Nos, Kedves
Olvasó, meglepő módon Öntől és Tőlem, azaz tőlünk,
állampolgároktól.

Mi megválasztjuk a Parlamentet, a Parlement megválasztja a
kormányt, és a jegybank a kormánytól független, azaz Tőlünk
független.

Ki állítja meg Sorosék ámokfutását?
Felháborító támadást indított Soros György az forint és az euro
ellen.
Sajnos újra bebizonyosodott, hogy a spekuláns nem néz
semmit sem csak a saját önző érdeki vezérlik. Soros Györgyöt
nem rég bírságolták meg, mert két éve az OTP ellen támadást
indított, több tízezer magyar kisbefektetőnek a megtakarításait
elszipkázva. Megbírságolták, ő elnézést kért és mi történt
semmi. Soros röhög a markába, a bírság összege a tranzakció
nyereségének jelentéktelen százaléka.

Soros György nem szakember, csak egy sima spekuláns.
Nyilatkozik és vér folyik!
Most meg éppen a forint ellen indított támadást a svájci frank
erősödését szeretné. Mellesleg ez megint magyar családok
százezreitől vesz el összesítve milliárdokat. Íme két Soros
nyilatkozat, az első 2009. november 16-i:
„A kis, fejlődő országok gyorsított felvétele az euróövezetbe
nem okozna számottevő sérülést az euró árfolyamán. A kelet-

európai országoknak, amelyek iszonyú áldozatokat vállalnak az
euróbevezetéshez szükséges konvergenciafeltételek
betartásáért viszont nagy segítség lenne egy könnyített euró
csatlakozás" – nyilatkozta Soros György az EU Observernek.
És még egy 2010. június 24. keletezéssel :
Soros szerint az euró nem egységes egészként jött létre, mivel
a Maastrichti Szerződés csak a monetáris uniót teremtette
meg, de elmulasztotta a politikai unió létrehozását. "Az euró
eredendően hibás konstrukció" - mondta Soros György a "Die
Zeit" hetilapnak adott interjúban, ami a lap csütörtöki
számában jelenik meg.
Szóval a spekulánsok gyöngye 2009 végén még beléptetett
volna minket minél hamarabb egy őáltala alapjaiban elhibázott
konstrukcióba. Soros és barátai lassan több kárt okoznak
nekünk, mint a török és tatár együttvéve.
Sajnos, amíg az emberekkel elhitetik, hogy etikus, szép dolog
spekulációval pénzt szerezni addig nem lesz változás. Amíg
különböző rendszerek embereket arra beszélnek rá, hogy adják
oda nekik a pénzüket, majd ők a devizaárfolyamokon
„nyernek” nekik, addig nincs esély. Amíg mennek ezek a legális
piramisjátékok, amíg az a király, az a példakép, az az irigyelt,
aki munka nélkül csupán spekulációval tesz szert pénzre, addig
a világ lesüllyedőben van. Addig ugyanis a valódi értékteremtő
munkának nem lesz becsülete. A fiúk majd lesajnálják apjukat,
aki hülye, mert dolgozik, amikor elég csak betenni a pénz a
devizatőzsdére és csak lesni a hasznot. A koppanás csak akkor
jön, ha aznap éppen nem nyerés van, hanem bukás. Egy
valaki, nem bukik sohasem, az aki az egészet irányítja, például
Soros György.
Kósának és Szíjjártónak még csak-csak elnézem (nagyon nem
jó szívvel), ha olyan vakok, hogy belső politikai hülyeségért
rontják a forintot. Biztos vagyok benne viszont, hogy eszük
ágában sem volt direkt ebből pénzt szerezni. Egyszerűen
bénák voltak. Remélem tanultak belőle.

Hol a pénz?
Avagy mivel hülyítik a magyart.
A Független SZABAD EURÓPA nem titkolt célja a jelenlegi
pénzügyi világrend elnyomása elleni küzdelem. Első lépésként
az a feladatunk, hogy a felhívjuk a figyelmet a rendszer
ellentmondásaira és elérjük azt, hogy a pénzügyi kérdések
társasági témák legyenek, beszéljenek, vitatkozzanak róla az
emberek. A megoldás, amiből többféle is van, csak ez után
jöhet. Addig ugyanis, amíg az emberek nem értik a pénzügyi
rendszert, addig nincs megoldás, hanem marad az újkori
(pénzügyi) rabszolgaság.
Végre! Kövér László végre kimondta, hogy az ország
legnagyobb problémája a felvett kölcsönök után fizetendő
kamatteher. Konkrét számot is mondott, a következő 4 évben
2500 milliárd forintot kell fizetni csak a kamatokra! Hoppá!

Kövér László végre kimondta, a kamatteher az ország legnagyobb
problémája
A SZABAD EURÓPA (www.szabadeuropa.com) már évek óta ezt
szajkózza. Végre Kövér is rájött. Az persze más kérdés, hogy
Kövér már megint belső ellentétek szítására használja fel ezt
is. Ő ugyanis csak azért mondta el ezt az adatot, ami
egyébként 20 éve nyilvánvaló, hogy az előző 8 év

kormányzását szapulja és kifogásokat keressen a Fidesz
mostani töketlenkedéseire.
Mi a cél? Mit szeretne a magyar ember! Hát azt, hogy több
pénze legyen. Azt gondolom, hogy teljesen jogos elvárás, hogy
ha egy osztrák ember dolgozik 8 órát becsülettel, és keres vele
2000 euro-t (560 ezer forintot), akkor a magyar ember, aki
ugyanolyan becsülettel ledolgozza ugyanazt a munkát,
lehetőleg hasonló összeget keressen, ne mondjuk csak 300
eurot (84000 forintot). Különös tekintettel igaz ez, azért, mert
már nem az van, mint régen, hogy igen-igen az osztrák azért
keres többet, mert hát náluk drágább az élet. Nem, már nem,
sőt. A cukor, az áram, a benzin, a kenyér, a ruha, minden
ugyanannyi a sógoroknál, vagy olcsóbb, mint nálunk. Csak,
akkor fogunk közelíteni hozzájuk, ha több pénz marad az
embereknél.
Igen ám, de hogyan lehetne több pénz az embereknél? Hol az
a pénz, amit megtermelünk? Azt ugyanis rögtön felejtsük el,
amivel leértékelnek és etetnek minket, hogy mi magyarok nem
termelünk annyit, mint a nyugati országok. Dehogynem, sőt
sokkal többet. A magyar emberek többsége sokkal többet és
jobban dolgozik, mint nyugati embertársa, vagy legalábbis
nem dolgozik kevesebbet és rosszabbul. Csak belénk akarják
verni, hogy nyugi majd lesz pénz, de csak majd 20-30 40 év
múlva. De könyörgöm, mi most dolgozunk, most jönnek a
sárga csekkek! Most kell kaját venni a gyereknek, tankolni,
fizetni a lakáshitelt.
Több pénz kell, hogy legyen az embereknél! Ezt felismerték a
mindenkori magyar kormányok is. Nézzük mit tettek a helyzet
javítása érdekében.
2002 Medgyessy kormány. Medgyessy Péter és a szocialisták
azzal nyerték meg a 2002-es választást, hogy a magyaroknak
több pénzt ígértek. Megkezdődött a „jóléti rendszerváltás”.
Igen ám, de honnan lehetne pénzt venni az ígéretek
betartásához? Mivel 2001-ben az Orbán kormány - engedve a
külföld nyomásának - lemondott a forint nyomtatás jogáról,
pénzt már csak és kizárólag kölcsönből lehetett szerezni.

Medgyessy Péter: Emberek, én betartottam az ígéretemet, adtam
50% béremelést, 13. havi fizetést és 13. havi nyugdíjat. Igaz
kölcsönből, de a fidesz is megszavazta!
A világot uraló pénzügyi körök biztosították Medgyessyt, hogy
finanszírozzák terveit. Magyarul, adnak kölcsönt! Igen ám, de
annak ugye vannak kamatai, amiről most Kövér beszélt. Az un.
100 napos programot 50% közalkalmazotti béremelést, 13.
bért, 13, havi nyugdíjat, kalaplengetve magszavazta a
Parlament a kormányzó MSZP-SZDSZ koalíció és az
ellenzékben duzzogó FIDESZ is. Mindannyian tudták persze,
hogy ennek az intézkedésnek pár éven belül komoly
kamatterhei lesznek, a következmények ismertek!
A Fidesz 2010-ben új elgondolással akar az embereknél több
pénzt hagyni. Adócsökkentéssel. Egykulcsos adó! 38-ról ill 17
százalékról egységesen 16%-ra csökkentették a személyi
jövedelem adót. Ezen túlmenően családi adókedvezményt is
bevezették. Az más kérdés, hogy eközben eltörölték az
adójóváírást, ami meg ugye így, adóemelés. Közben
megfeledkeztek róla, hogy nem kommunizmusban élünk, ahol
az állam mondja meg kinek mennyi a fizetése és mivel sok
kisvállakozás örül, hogy életben van, nem ám, hogy béreket
emeljen, jött a pofára esés és az ígéretek ellenére (mindenki
jól jár) sokaknak nemhogy nőtt, hanem csökkent a fizetése.

Orbán nem érti, hogy miért nem örülnek az emberek az
egykulcsos adónak. Nem fogja fel, hogy az emberek
90%-a olyan kategóriába esett, melyben nem adózott
38%-t. Így most nekik lehet, hogy kevesebb a pénzük.
Orbán nem tudja, hogy az emberek szegények!
Orbán szidja a szocikat (baloldal, amikor tehette mindig
rárontott nemzetére), Kövér rájött, hogy az általuk is
megszavazott 100 napos program után uzsorát kell fizetni,
Gyurcsány szidja Orbánt, vagyis a magyar magyar torkának
esik, a nép meg eszi. Eközben a világ pénzügyi irányítói,
szivarfüstös szobákban elégedetten dörzsölik markukat és
mulatnak rajtunk magyarokon, és szedik továbbra is a sápot.
A pénzt ugyanis nem Gyurcsány, nem Orbán tünteti el. A
pénzügyi elnyomók persze kihasználva a politikusokat, akiket
kijátszanak egymás ellen, és a kezükben lévő médián keresztül
kezünkbe adják a „megoldást”. A pénz ellopták! Ezzel elterelik
magukról a figyelmet és nyugodtan folytathatják az ország
kiszipolyozását. Ül otthon a magyar és elhiszi, hogy azért nincs
pénz, mert Zuschlag, Hagyó, Hunvald, Kulcsár stb. ellopta.
Megy a cirkusz! Budai kormánybiztos vizsgálódik, a szocik és a
szadesz körül, mint annak idején Keller, a Fidesz után.
Ha összeadjuk az összes lopást BKV-stól, Hagyóstól a nokiás
dobozzal, Hunvalddal, és összejön, mondjuk 300 millió forint.
De legyünk nagyvonalúak szorozzuk be 100-zal , mert ugye
amit nem látunk. Ez már 30 milliárd forint!!! Tudják mennyi

ez? Semmi, amikor az uzsorásoknak évente(!) fizetjük ennek
az évek alatt „ellopott” összegnek a 20-szorosát, 600-700
milliárd forintot, csak a kamatokra.
Hiába keresi meg a magyar a pénzt, kimegy az országból a
kamatokon keresztül. Ami itt maradna, az sem lesz sokáig a
magyar ember zsebében, mert nem egy másik magyarnál költi
el. Sokan szidják a multikat, hogy kiviszik a nyereségüket az
országból. Azzal semmi baj nem lenne! A baj az, hogy a
kereskedelmi a multi a mindennapi pénzünket viszi ki. Az a –
osztrákokéhoz képest pl. – szégyenletesen kevés pénz, amit
fizetésnek hívunk és amit megkapunk 3-án, már másnap
idegen országokban van. Amikor tankolunk az oroszokat
hizlaljuk, amikor eszünk, akkor a pénz nagy részével nem
magyar gazdákat támogatunk. Így marad üres az
országkassza, amit következő harmadikáig a újra feltöltünk
kölcsönökkel.

A magyar ember robotként viszi a pénzét a külföldiek
zsebébe. Be vagyunk programozva!
Amíg mi egymást kommunistázzuk, meg fasisztázzuk addig a
háttérben röhögnek rajtunk. Aki már nem is politizál azt
leültetik a TV elé és megy a „szórakoztatás”. Barátok közt,
Bajnokok Ligája, MegaSztár, X-faktor, Valóvilág, 40 milliós
Játszma, Dr. House, Dr. Csont, NCIS, helyszínelők és egyéb
„izgalmas” műsorokkal folyik a magyar agymosása.

És működik! Valós kérdéseket nem teszünk fel! Csak szidjuk
egymást és acsarkodunk egymásra. Pedig az ellenség nem
belül van! De amíg hagyjuk magunkat megvezetni, hagyjuk,
hogy a magyar Orbán szidja a magyar baloldalt és a magyar
liberálisokat, addig amíg a magyar Gyurcsány magyar
embereket lefasisztázhat, addig, amíg párthívek magyar
embereket lekommunistáznak, addig, amíg magyar ember
másik magyar embert lehazaarulóz és ne adj Isten akasztana,
addig, amíg egymást gyűlőli a magyar ember, addig nincs
esélye a magyar nemzetnek.

Álljon itt egy régi történet a tanulság kedvéért. Van mit
tanulnunk... Önmagunk értékelését leginkább!!! Egy
ismerősömtől kaptam.
"Svájcba emigrált magyar tanárnő fia szájából hallottam, hogy
amikor a mamát befogadta a helyi iskola, azzal tüntette ki az
igazgató, hogy ő intézhette az iskola számára szükséges
eszközök beszerzését.
Persze bizonyítani akart, és összeállította a listát, amit
izgatottan vitt a bemutatásra.

Az igazgató vetett rá egy pillantást, majd elmondta, az úgy
rossz, ahogy van, lehet újraírni.
Az értetlen arcot látva, jóindulatúan elmagyarázta:
Először meg kell nézni, hogy a városban gyártják-e ezt a
cikket?
Ha igen, meg kell venni, mert az a legolcsóbb, hiszen a város
lakóinak munkát biztosítunk
és a későbbi minőségi problémák kizártak.
Ha nem, meg kell nézni, hogy a tartományban készítenek-e
ilyesmit, mert ez a második legolcsóbb,
minőség vitára itt sem kell számítani.
Amennyiben a tartományban nem készül, megnézzük, hogy
Svájc területén előállítják-e a terméket.
Ha igen, jöhet. Végül felmerül a kérdés: mi a teendő akkor, ha
nem gyártják Svájcban?
Ekkor hátra kell dőlni és behunyt szemmel, (esetleg egy rövid
szunyókálás után)
pihent állapotban azon lehet elgondolkodni, hogy egyáltalán,
kell nekünk ez a sz*r?"
Figyelem, magyarok, pedagógusok, és figyelem szülők és nem
utolsó sorban kedves politikusok!
Ezt a hozzáállást tanítsátok minden családban, óvodában,
iskolában, egyetemen!!!
Ennyi kell ahhoz, hogy örökre kilábaljunk mindenféle gazdasági
krízisből...
Ehhez persze pénz kell, hogy ne kelljen szerencsétlen
magyarnak a kínai sz*rt megvennie és a külföldi
kajamaradékot.

Mi az igazság a nyugdíjpénztárak körül?
Dúl a vita, heves érzelmekkel folyik egymás gyalázása. Magyar
a magyarnak esik. Mindezt úgy, hogy a vitatkozók 99,9
százalékának – szokás szerint - fogalma sincs miről beszél. Azt
sem tudja mi az a nyugdíjkassza, mi a magánnyugdíjpénztár,
ki hova és mennyit fizetett eddig és mennyit fog a jövőben. Jó,
megosztott magyar szokás szerint a vitatkozó felek a politikai
oldalakban való vakhit jegyében teszik le a voksukat egyik

vagy másik megoldás mellett.
Ha Ön is ilyen vakhitű Gyurcsány vagy Orbán-hívő, vagy
pártfanatikus, jobb, ha le is teszi ezt a cikket, mert nem fogja
megérteni.

Fideszes Orbán rajongók

MSZP-s Gyurcsány hívek

Ha azonban hajlandó gondolkodni és az adatok alapján
mérlegelni, akkor javaslom, olvassa tovább ezt a cikket és ha
tetszett küldje tovább minden ismerősének, mert nem ártana a
magyarnak, ha egy kicsit értene is a dolgokhoz nem csak
beszélne róla.
Nézzük tehát! 1995. A Horn-kormány kénytelen az IMF-hez
fordulni, mert az ország a pénzügyi összeomlás határán van.
Az államadósság nő, és a legfőbb veszély, hogy nem tudjuk
fizetni a kamatterheket. A (pénz)világ szűk vezető rétege,
pénzemberei - akiket szép szóval „befektetőknek” hívnak,
amúgy uzsorásnak - viszont szeretnék, ha fizetnénk a
kamatokat most és még sok-sok évig, és ezért hajlandók még
kölcsönadni. Ennek érdekében, hogy teljesen elveszítsük a
gazdasági és pénzügyi függetlenségünket az IMF-n keresztül
diktálják a feltételeket. A dolog ismert, megszorítás, Bokros
csomag. Miért vállalja mégis Horn Gyula ezeket az
intézkedéseket? Természetesen, nem azért, mert ő baloldali és
kommunista, ezért ugyebár rá akar rontani a nemzetére. Horn
sem hülye! Tudja mi a tét. Ha nem vállalja, másnap a forint
nem konvertibilis, és a gazdaság összeomlik. Magyarul az
ország meg van zsarolva. Ha nincs csomag, akkor nincs több
hitelpénz és jöhet vissza a szocializmus időszakából ismert

puha forint, amit nem lehet átváltani más valutára. Szóval
bárki lett volna akkor a miniszterelnök, Antall, Medgyessy,
Torgyán, vagy maga Orbán Viktor, bevállalta volna a csomagot,
mert nem volt más választás.

Ahogyan Horn, úgy Orbán is megcsinálta volna a csomagot, mert
az ország meg lett zsarolva.
A csomag egy része volt a magánnyugdíjpénztári rendszer
bevezetésének előkészítése és pár éven belüli bevezetése. A
szöveg a nép felé ugye az volt, hogy az állam előbb-utóbb nem
fogja tudni kifizetni a nyugdíjakat, mert egyre több lesz az idős
ember és kevesebb a fiatal (ez egyébként igaz is!)
következésképpen öngondoskodni kell, hogy legyen
mindenkinek az kevés állami nyugdíjon kívül magánnyugdíja is.
Na, a magyar meg is ette, ezt is. Érdekes módon Orbán Viktor
sem ágált akkor ez ellen egyébként. Pedig ami akkor történ, az
egy katasztrófa!
Nézzünk egy jól érthető példát! Van egy család. Apa, anya, két
gyerek. Az család összbevétele havi 200 ezer forint. A kiadása
210 ezer. A család tehát 5%-kal többet költ, mint amennyi van.
A hiányzó 10 ezer forintot kölcsönből pótolja. Egy év múlva a
család bevétele 212 ezer forint, fizetésemelés volt ugye. A
kiadása 227 ezer, mert infláció van, plusz a havi 10 ezer és a
kamata 4 ezer forint (40% THM, ugyebár hitelkártya). Az
összkiadás így már 241 ezer forint. Immár a havi hiány 29 ezer

forint. Most ugye már ennyit kell kölcsönből fedezni. És ekkor
jön a bank és azt mondja, hogy jobb lenne, ha az apuka
megtakarítana és öngondoskodna, mert mi lesz a gyerekek
iskoláztatásával. És a család eltesz havi 20 ezer forintot
öngondoskodás címen a bankba, de így már 49 ezer forint a
havi hiány. De a bank jószívű és ad neki aranykártyát (THM is
kedvező csak 38%) és a család már benne is van az
adósságcsapdába.
Az országgal ugyanez volt a helyzet. Akkor, amikor az állami
nyugdíjkassza hiányos, annak egy részét átutaltuk
„magánnyugdíjpénztárakba”? Zseniális ötlet, mondhatom. És
hogyan fizetjük ki az aktuális nyugdíjakat? Ebből is látszik,
hogy az IMF nem segítőkész, hanem direkt rossz tanácsokat
ad, hogy az országokat lezüllessze. Mi történt? Ahhoz, hogy
kifizessük a nyugdíjakat, még több kölcsönt kellett felvenni az
országnak. Nonszensz. A Horn-kormány azt is vállalta, hogy
évenként 1%-kal mindig többet utal az állami nyugdíjból a
magánpénztárak felé. A Fidesz és Orbán egyet hozhat fel
mentségére, hogy 1998-ban, amikor kormányra kerültek, ha
meg nem is szüntették a magánnyugdíjpénztárakat, de
legalább befagyasztották az évenkénti 1%-os emelést.

És folytatódott a kamatfizetéssel az ország kifosztása. A
"befektetők" elégedetten dörzsölhették a markukat.
A „befektetők” (kik azok egyébként név szerint? Tudja valaki?),
akik abban érdekeltek, hogy ne gondolkodjunk csak
dolgozzunk napi 12-16 órát, hogy legyen pénz a sárga csekkek

befizetésére és kajára, és fizessük a kamatokat, biztosra
mentek. A magánnyugdíjpénztárak kierőszakolása árán,
Magyarország, az uzsorán keresztül, immár végképp a
kezükben volt. Döntötték a hitelt nagyban 2000 és 2008
között. Mindent eltűrtek, csak írjuk a fekete füzetbe a kamatot
és az adósságokat. 2008-ban aztán csináltak egy mesterséges
válságot és kérték mindenkitől vissza a kamatokat. Igen ám,
de miből? Hiszen addig a kamatokat mindenki hitelből
finanszírozta. De most már nem adtak hitelt. Szoríts meg, jött
az ukáz. Add el a házad, ha nem majd elárverezzük. Gyurcsány
megszorított, Bajnai megszorított.
Az Orbán-kormány nem tehetett mást, mint az úgynevezett
magánnyugdíjpénztárakat államosította és így helyre állt az
1997 év előtti állapot. Egyébként csak a rend kedvéért
jegyzem meg, hogy ezt nem Orbán ötlete volt. Ezt a Jobbik
javasolta, az ő választási programjuk része volt, Orbán hallani
sem akart róla. De bizony szükség volt rá.

És most nézzünk néhány félreértést?
Kié a magánnyugdíjpénztari vagyon? Azé, akinek a nevén
van, mert ő fizette be a saját pénzét. Nos, ez nem igaz.
Soha, senki semmilyen saját pénzt nem fizetett a
magánnyugdíj számlájára. Az ÁLLAMI nyugdíjból utalt a
MAGYAR ÁLLAM pénzt magánszámlákra. Magyarul elloptuk
apáink és anyáink nyugdíját. Saját pénzt csak önkéntes
magánnyugdíjpénztárba lehet utalni, amit viszont nem is érint
az Orbán kormány döntése.
Európában jól működik a magánnyugdíjpénztári
rendszer. Hazugság. Európa fejlettebb felén nincs sehol ilyen
rendszer. Csak az önkéntes pénztárak működnek jól. Ilyen
diktátumot, mint nálunk, hogy állami pénzeket utaljanak
magánszámlákra, csak Kelet-Európában lehetett végrehajtatni.
A kormány államosítja a magántulajdont. Részben igaz.
Inkább visszaállamosításnak mondanám, de nem tartottam
sohasem magánvagyonnak, mert soha nem volt az illetőé, nem
ő fizette be a saját pénzéből, hanem elmebeteg módon állami
pénzt kapott ajándékba. Az Orbán-kormány persze retteg az

államosítás szótól, mert fél a népszerűségvesztéstől, ami
egyébként a legnagyobb hibája.
A Fidesz ötlete volt. Nem igaz. A Jobbik programjának a
része a mostani döntéssorozat, az Orbán kabinet még nyáron
is elvetette az ötletet.
Most már minden rendben van, megnyugodhatunk.
Sajnos nem. Ettől még fennáll, az a helyzet, hogy 10 év
múlva nem tudjuk kifizetni majd a nyugdíjakat. A jelenlegi
intézkedés csak arra volt elég, hogy a mostani nyugdíjasok
pénzét biztonsággal ki lehessen fizetni 5-10 évig, és, hogy
emiatt ne kelljen újabb kölcsönöket felvenni uzsorakamatra. Az
alapvető probléma nyugdíjkorhatár emeléssel, vagy a
nyugdíjak csökkentésével lehet orvosolni. Minden kormány úgy
fél ettől, mint ördög a tömjénfüsttől, az Orbán-kormány is. Mi
lenne, ha Viktor ilyet mondana?
Gyurcsány is megléphette volna ezt a lépést, a
megszorítás helyett 2006-ban. Tragikus tévedés.
Magyarország legnagyobb hibája a megosztottság. Ha
Gyurcsány ilyen lépésre szánta volna el magát az elvtelen és
opportunista Orbán ellenzékből óriási tüntetéseket szervezett
volna a magántulajdon szentségének védelmében. Lett itt
volna minden - aláírásgyűjtés, népszavazás, parlamenti
ostrom, petíció, Molotov-koktél. Ne legyen kétségünk afelől,
hogyha 300 forintos vizitdíjért megtette, akkor a 3000
milliárdért tízszeresen megtette volna. Sajnos Orbánt csak a
hatalom érdekli elsősorban, a haza csak akkor érdekes, ha ő áll
az ország élén. Szokásos magyar betegség (lásd pl. Szapolyai
1526-ban, 10 ezer emberével „lekésett” a mohácsi csatáról,
mert ő szeretett volna király lenni.), inkább kisebb, gyengébb
ország, csak én legyek a vezér.

Orbán ellenzékként szétzilálta az országot. Nem volt nemzeti
ünnep, ami ne lett volna szétfülyülve, és Molotov-koktélozva.
Miközben ő kordonbontással mutatott "jó" példát, addig a békés
tűntetők megostromolták a TV székházat és tankot kötöttek el.
Ilyen körülmények között el lehet képzelni mi lett volna, ha
Gyurcsány veszi vissza a nyugdíjkasszát!
A megoldás a gazdasági növekedés? Elvileg igen, de ne
felejtsük el, hogy minden ország növelni szeretné gazdaságát,
mindenki el szeretne adni. A kérdés, hogy kinek, ha mindenki
csak eladni szeretne? Nyilván hosszú, de még középtávon sem
tartható fenn az állandó gazdasági növekedés. A Föld bolygó
nem bírja el. 7 milliárd ember él jelenleg a bolygón, ami 20 év
múlva megduplázódik, egyszerűen fizikai képtelenség, hogy
növekedjen a gazdaság. Az már egy külön történet, hogy
bizony vannak tervek a népesség radikális csökkentésére.
Hogy lehet csökkenteni a népességet, hogy az ne vegyen észre
semmit sem? Sőt még üdvözölje is a segítőkész kormányokat.
Egyszerű: Háború és járvány. Magyarul örülünk annak, ha
megvédenek minekt a terrorostáktól és a H1N valahánytól.
Azon már kevesen gondolkodnak el, hogy ki robbantja ki a
háborúket és honnan jön a H1N akármi. De ez már egy
másik történet!

2001, a jegybank elárulása
és átadása az EU-nak!
A jegybankelnök fizetését az előző Orbán-kormány
határozta meg, a javaslatot Járai Zsigmond nyújtotta be a
parlamentnek. (Érdekességképpen: nem sokkal
jegybankelnöki kinevezése előtt.) Ez rögzítette az
alapfizetést, valamint azt, hogy a javadalmazást minden
évben a konvergenciaprogramban szereplő várható
inflációval kell növelni. Ezt a pénzt kapja máig Simor.

Amiről mostanában nem beszélnek. Járai és Simor fizetését a
FIDESZ, a KDNP, a Kisgazdapárt és az MDF szavazta meg.
Személyesen Orbán Viktor is megszavazta!
2001-ben, amikor még a Fidesz és elnöke azt hitte, hogy
nyernek 2002-ben és az IMF, a Világbank és az EU
kérésére átalakították a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvényt. Lemondtak a saját pénz – a forint nyomtatás
jogáról – és a jegybank irányításáról.
A Magyar Nemzeti Bank az Európai Uniónak történő
átadását biztosító törvényt a Fidesz-KDNP, az akkor már
leszalámizott kisgadapárt és a MDF verte át az
országgyűlésen. Orbán Viktor is személyesen igennel
szavazott.

Íme csak az EU irányíthatja a Magyar Nemzeti Bankot. Ez a
törvény szabályozza az MNB elnökének a fizetését is, aki
akkor Járai Zsigmond volt.
Így a jegybankelnök fizetése ellen indított kormányzati
támadásban az az egyik legérdekesebb mozzanat, hogy a
második Orbán-kormány tulajdonképpen az első Orbánkormányt támadja azzal, hogy túlzónak tartja Simor
fizetését és ezt olyan megvilágításba helyezi, mintha a
jegybankelnök lenne a felelős ezért. A törvény szerint a
jegybank vezetője nem csökkentheti a saját bérét, ugyanis
azt éppen az a 2001-ben elfogadott jegybanktörvény
határozza meg, amit a Fidesz, a Független Kisgazdapárt és
az MDF szavazataival nyomtak keresztül a parlamenten (az
igennel szavazók között ott volt a jelenlegi miniszterelnök
Orbán Viktor is). A Fideszhez közelálló Járai Zsigmond
jegybankelnöksége alatt még semmi baj nem volt ezzel a
fizetéssel.

Néhány hasonló ellentmondás a
mostani érthetetlen pálfordulások
kapcsán.
MTI - 2009.11.09.
Orbán szerint a kormány elhallgatja a költségvetési hiányt
Orbán Viktor szerint a Fidesz programja már kész van, december
12-re pedig a párt választási listája is elkészül. A Fidesz elnöke
szerint a 3,8 százalékos hiánycél csak papíron jöhet ki, úgy, hogy
az állami vállalatoknál, a Magyar Nemzeti Banknál, illetve számos
más területen felhalmozódó, és csak később jelentkező
hiányadatokat elhallgatják. Az ellenzék reálisan 7,5 százalékos
hiánnyal számol a költségvetésben.

Ezzel szemben:
2010.06.22.
Orbán: az ország teljesíti a 3,8 százalékos idei
hiánycélt
Magyarország az év végére teljesíti a 3,8 százalékos
költségvetési hiányt, betartja a nemzetközi szervezetekkel
kötött korábbi megállapodást - jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök a parlamentben napirend előtti beszédében.
2010.06.30.
Orbán új IMF-hitelt kötne
Új, elővigyázatossági hitelmegállapodást kötne a kormány
a Nemzetközi Valutalappal (IMF) 2011-re - nyilatkozta az
fn.hu-nak Szapáry György, a miniszterelnök főtanácsadója.
Orbán Viktor személyes gazdaságpolitikai tanácsadója
elmondta: az a terv, hogy a jelenlegi, október végéig
érvényes megállapodást két hónappal meghosszabbítják,
majd 2011-re kötnének egy elővigyázatossági hitel
szerződést. "Ez azt jelenti, hogy nincs szándéka a
kormánynak lehívni a pénzt, mert fizetőképes, de egy ilyen
megállapodás erősítené a piacok bizalmát, ami
megjelenhet alacsonyabb kockázati felárakban, azaz a
magyar állam olcsóbban juthatna kölcsönhöz a külföldi
piacokon" - mondta Szapáry György.
Az államháztartási hiányt illetően Szapáry György
elmondta: a gazdasági akciótervben bejelentett lépésekkel
a hiány az eredetileg tervezett 3,8 százalékos szintre
csökkenthető. "Ez elkötelezettség"- közölte.
Ezzel szemben:
2010. július 23Orbán: Nem akarunk hitelt az IMF-től
Az IMF-szerződés októberi lejárta után már nem kell
tárgyalni a valutaalappal, mert a kormány nem akarnak

hitelt igénybe venni ettől az intézménytől - mondta Orbán
Viktor az ATV Egyenes beszéd című műsorában, és ezt
megerősítette a HírtTV Péntek 8 című adásában is,
hozzátéve, hogy a szerződés lejárta után az IMF-fel nem
lesz dolgunk.
2008-ban Varga Mihály (jelenleg miniszterelnökséget
vezető államtitkár) terjesztett be egy olyan
törvénymódosító javaslatot, amely az alapvető
élelmiszerek áfáját csökkentette volna 5 százalékosra. A
KDNP elnöke pedig tavaly februárban is még így
nyilatkozott:
„amikor ilyen fokú a szociális elnyomorodás, akkor az
alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni kell” Semjén
Zsolt 2009. február 18.
Ezzel szemben mi a valóság most, 2010
augusztusában:
„Szeptemberben a zöldség- és gyümölcsárak 20-25
százalékkal, a belőlük készülő termékek, így a konzervek
és mélyhűtött áruk 10-15 százalékkal drágulnak. A
kenyérfélék ára átlagosan 15 százalékkal, a tejtermékeké
15-20 százalékkal emelkedhet.” Szabó Márton, a KopintTárki Konjunktúrakutató Intézet vezető agrárkutatója
2010. augusztus 17.
Nincs szó az alapvető élelmiszerek ÁFÁ-jának
csökkentéséről.
TV2. Tények, 2010. március 25.
Cser-Palkovics András azt mondta: "ha kormányra
kerülnek, mindenképpen csökkentik a családok rezsijét”
Ezzel szemben:
Igaz, ami igaz, a kormány július 1-től közműdíj
moratóriumot hirdetett, de milyen eredménnyel?

Szeptember 1-től a Főtáv Budapesten 10.5%-kal emeli a
távhő díját a gázáremelkedésre és a dollár erősödésére
hivatkozva. Bár, arról is meg lehetne kérdezni a kormányt,
hogy miért gyengült a forint a választások óta…
Persze, az Főtáv 10.5%-kos emelésről beszél, ám ez a
valóságban jóval nagyobb áremelkedést jelent a
legrászorultabbak számára. Orbán-kormány is, amikor
július 1-én a közműdíj moratórium életbelépésével egy
időben kihirdetett egy rendeletet, amely szerint (a Bajnaikormány döntésével megegyezően!!!) a rendszer
változatlan feltételekkel meghosszabbodik ez év végéig.
Már pedig ez a döntés több, mint 650 ezer család számára
azt jelenti, hogy hiába változatlan a gáz lakossági ára,
nekik az őszi fűtési szezonban mégis többet kell fizetniük,
mint az ez évi téli fűtési időszakban, hiszen számukra
megszűnik a támogatás. Ez a Policy Agenda 13-46%
közötti tényleges áremelkedést jelent.

Azaz Szíjjártó Péter szerint:
„A kormány képtelen megvédeni a lakótelepeken élőket a
brutális áremeléstől”
Igaz ezt még tavaly mondta. Most nem mondja. ??????
Miért nem csökkenti a kormány a benzin árát?
95-ös benzinára már jó ideje 340 forint körül mozog, az

ebben rejlő veszélyeket, korábbi nyilatkozatok szerint, a
Fidesz ellenzékből még jól látta:
"ha az üzemanyag ára emelkedik, akkor minden
szolgáltatás és áru ára is emelkedni fog ennek
következtében" (Fónagy János, Fidesz 2010. január 5.)
A Fidesz ellenzékben még azt is tudta, hogy mit kéne
tenni ebben a helyzetben:
"a kormánynak igenis van lehetősége a probléma
kezelésére és a jövedéki adó csökkentésére." (Varga
Mihály, Fidesz, 2008. június 19.)
Most annak ellenére, hogy megtehetné, Fidesz még sem
csökkenti a benzin árának adótartalmát, így nem
akadályozza meg az élelmiszerek, szolgáltatások árának
emelkedését.

A végére egy meglepetés! Orbán elismeri Bajnait!!!!
2010.07.21.
Megdöbbentő Orbán-kijelentés
Megdöbbentő kijelentést tett Berlinben, Angela Merkellel
közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök:
kerek-perec elismerte a Bajnai-kormány eredményeit.
Orbán a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy:
„Magyarország világbajnok teljesítményt tud felmutatni a
fiskális konszolidáció terén. Magyarország azzal, amit az
elmúlt egy évben csinált, lassan világbajnok lesz
kiadáscsökkentésben".
Egyrészt ez végre egyenes és értelmes beszéd, ráadásul
olyan, amelyik nyugtatja a nemzetközi pénz- és
tőkepiacokat. Mindenesetre jobb bele se gondolni, hogy
mennyire kell most nyugtatni a befektetőket, ha maga
Orbán Viktor idáig elmegy...

Kossuth kudarcot vallott.
Orbánnak sincs sok esélye.
Mostanában nagyon sok szó esik az IMF-ról, az Európai
Központi Bankról, a Valutaalapról. Orbán és a Magyar
Nemzeti Bank „harcáról”. Megy a nagy hülyítés. A
megosztott magyarok egyik fele és a bankárok, az EU és
az IMF védi a jegybank függetlenségét.
De soha, senki, még Orbán Viktor sem teszi fel a
kérdést:

Miért kell egy jegybanknak függetlennek
lennie?

Ön feltette már magának ezt az alapvető kérdést? Nem?
Ne csodálkozzon. Az Ön agyát is kimosta már a „hivatalos”
média, mely belőlünk magyarokból egy megosztott
nemzetet csinált, és olyan egyszerű problémára degradált
le minket, hogy Gyurcsány vagy Orbán. Míg mi
marakodunk a koncon, a média, mely ugyanazon kezekben
van, mint a jegybankok szítja közöttünk továbbra is az
ellentétet, hogy eltereljék a figyelmünket a valódi csalásról.
Ugyanezek a körök fizetik a pártmédiákat is, melyeknek
szerepe szintén a nemzet megosztása. Így a HÍR-TV, a
Magyar Nemzet, a Magyar Hírlapnak ugyanaz a szerepe,
mint a NÉPSZAVÁ-nak, a Népszabadságnak, az ATV-nak és
a 168 Órának. A lényeg: a társadalom megosztása. Az
egyik oldalon Aczél Endrék és Mészáros Tamások, Bolgár
Györgyök és Avar Istvánok a másikon Csermely Péterek,
Bencsik Andrások, Kerényi Imrék osztják meg a
magyarokat. A „balosok” egy kicsit kultúráltabban teszik a
hülyét, a jobbosok egy kicsit véresszájúabban lázítják
egymás ellen a magyarokat. A közös bennük, hogy
mindannyian fizetett és agymosott újságírók, akik
valószínűleg hisznek igazukban, de nem látják a fától az
erdőt és nem veszik észre, hogy a nagy jóakaratukban
éppen saját maguk ássák a magyarság sírját, annak
megosztásával.
Szóval tőlük, ne várja senki sem azt a kérdést, hogy miért
kell függetlennek lennie a Magyar Nemzeti Banknak?
Ha feltennék ezt a kérdést, gazdáik már másnap kirúgnák
őket. Először is nézzünk egy ellentmondást. Kitől kell a
Magyar Nemzeti Banknak (továbbiakban: MNB)
függetlennek lennie? A kormánytól. A kormányt a
Parlament választja. Tehát az MNB független a
Parlamenttől. A Parlamentet a nép választja. Tehát az MNB
független a magyar nemzettől. Ennyi. A kör bezárult.
Nekünk magyar embereknek semmi közünk nincs a saját
jegybankunkhoz.

Ezt 2001-ben az I. Orbán-kormány törvénybe is iktatta.
Íme:
2001. évi LVIII. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
Az Országgyűlés törvényt alkot a Magyar Nemzeti Bankról,
annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól,
intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi
függetlenségéről, működéséről, figyelemmel a fejlett
piacgazdaság követelményeire.
I. Fejezet
A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES
CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA
1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a
Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi
Bankok Európai Rendszerének tagja.
(2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e
törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik
teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek és nem
fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank
kivételével a Kormánytól, az Európai Unió intézményeitől
és szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen
más szervtől.
Tehát nem fogadhatnak el egy magyar intézménytől sem
utasítást, csak az Európa Központi Banktól.
Mi magyarok tehát nem bocsájthatunk ki saját pénzt, csak
kölcsönt vehetünk fel, kamatra. De nem tudom tudta-e,
hogy ez nem mostani keletű probléma. Az 1848-as
forradalom és a 1849 szabadságharc is e miatt robbant ki.
A történet érdekes. 1848-1849-ben, egy család eltaposta
Magyarországot. Ez a család, nem a Habsburg család volt!
A császári család, csak egy jelentéktelen „paraszt” volt (és
maradt!) a sakktáblán.

Mi történt 1848-ban?
Tanulmányozzuk a Habsburg család rejtélyes történetét. A
megoldást a Rothschild család történetének
felgöngyölítésénél találjuk meg. Volt egyszer egy
Rothschild család. Apró, jelentéktelen pénzváltó üzlet,
amely a valódi nagyok árnyékában egy sikátorban vegetált.
A hatalom igazi birtokosa a Fugger család volt!

Jacob Fugger és főkönyvelője, Matthäus Schwarz az arany
dolgozószobában.

A Fugger család lassan minden nagy pénzügyi dinasztiát
maga alá gyűrt, de az örökös harc egy idő után már
elgyengítette. Szüksége volt egy titkos megbízottra, akit a
többiek nem ismernek, akinek az utazásaira a legyőzött,
(de még nem kivérzett!) vetélytársak nem figyelnek fel.
Szüksége volt egy apró kis szövetségesre, aki sehol nem
kelt feltűnést. Elvégez minden felderítést, megbízatást (a
Fugger család ekkor már császárt és pápát jelölt ki...) és
megelégszik apró morzsákkal a nagy, "nemzetközivé vált"
üzletekből. Az elefánt és az egér baráti kapcsolata.
Az „egér” lassan, türelmesen erősödött és növekedett. A
titkos megbízatásokból szolid haszonra tett szert. Közben,
lassan megismerte egész Európa királyi házait a felderítő
munkák során. Közben megismerte a Vatikán és a Porta
titkosszolgálatát, majd idővel a világ minden ismert
uralkodójának a titkosszolgálatát is. A titkosszolgálatoknak
mindig szükségük van és volt a pénzre és az információra.
A Rothschildok zseniális találmánya: egyesíteni a
titkosszolgálatok, az ellenséges titkosszolgálatok
pénzügyeit! Apró közös üzletekkel kezdődött, majd óriási
pénzügyi világbirodalom bontakozott ki a jótékony
homályban. Ahogy lenni szokott: a világbirodalom is lassan
elindult a saját útján, és önállósodott napjainkra. Na, nem
függetlenedett! Csak már nem egyedül a Rothschildok
irányítják.
De maradjuk 1848-nál!
Az Osztrák Nemzeti Bank, a Bécsben élő Salamon
irányítása alatt működő Rothschild magánbank már
megerősödött a császárvárosban és "nyíltan" átvette a
birodalom irányítását.

Salamon Rothschild Bécs igazi úra, a Hubsburgok irányítója.
A Habsburgok nehezen törődtek bele, hogy újra olyan
jelentéktelen rabszolgaként, cselédként szolgálják a
Rothschildokat, mint valamikor a Fuggereket, de
megértették, hogy ez a szolgálat végleges. A régi főnökeik,
most az új pénzcsászárt szolgálják és a rabszolga az
mindig elajándékozható. A Fuggereknek már volt valamikor
egy magánháborújuk Magyarországgal, de a Hunyadiak
kiírtása után a jelentéktelen Jagellókat már könnyen
legyőzték. Az új pénzügyi dinasztia példás kegyetlenséggel
vette kezébe a birodalmi gyarmat pénzügyeit.
Széchenyi és Kossuth személye hozta az első kavicsokat a
harácsrendszerük őrlőkerekei közé. A harács. Szép új
neve: a kamat, a magyar gazdaságot fojtogatta
legkegyetlenebbül. Az 1825-ös országgyűlés nem feküdt le
a Habsburgok mögött megbúvó pénzügyi polipnak. Nem
voltunk hajlandóak az Osztrák Nemzeti Bank által
kölcsönzött pénzt felvenni kamatra, hanem saját magyar
pénzt szerettünk volna nyomtatni.
A Rothschild család azonban nagyon odafigyelt a
megbízható családtagok beillesztésére is az osztrák –

magyar politikai eseményekbe.
Windischgrötz, Haynau személyének (családtagok)
kiválasztása, az „uralkodó császár leváltása (családi
puccs)”, mind- mind apró jelek, amit érdemes a történelem
iránt érdeklődőknek alaposan tanulmányozni.
Amikor a 1849-ben a hadszíntér magyar sikerektől volt
hangos, akkor az orosz cár vonakodott a beavatkozástól,
de a hatalmas pénzösszegeken felül az új, fiatal „császár”
személyes utazása, majd könyörgései és a Rotschildoktól
rákényszerített megalázkodás (kézcsókkal köszöntötte a
cárt és kézcsókkal köszönte meg a megígért „segítséget”)
megenyhítették a cárt és „tanácsadói” jelenthették a sikert
az Osztrák Nemzeti Banknak. A történet során és végén a
Rothschildok, minden más európai uralkodónak
megparancsolták: kuss legyen!
Egyedül, a török birodalom uralkodója, a szultán nem járult
hozzá saját titkosszolgálata javaslatához, hogy Kossuth és
a többi magyar menekült kiadatását pénzügyi szempontok
alapján mérlegelje. A szultán, elődjére hivatkozott, aki
Rákóczi kiadatását elutasította, a Fuggerek minden
befolyása ellenére.

1848-ban tehát Széchenyi és Kossuth gyűjtést rendeztek
ahol a magyarok összeadták a magyar pénz nemesfém
fedezetét. Kossuth, mint a kormány pénzügyminisztere,
tárcáját mindössze 400 000 forinttal vette át. Ez pedig
elenyésző összeg volt a felállítandó hadsereg ellátására.
Kossuth ezért elhatározta az új bankjegy kiadását. Ez az
ún. Kossuth-bankó. Mindehhez azonban nemesfém alapot
kellett teremteni. Ahogy ezt akkor mondták: ”ércalap”.

Kossuth bankó. Nemesfém és erkölcsi fedezete is volt.
A kormány felhívással fordult az ország polgárságához, a
nemesfémek felajánlására. Megindult a gyűjtés a
szabadság védelmére. A koldus a rézkrajcárját, a
szekeresgazda ezüstgombját, a nemes úr arany forintját
tette a haza oltárára. Az egykori krónikás a nemzeti
áldozatkészségnek ezt a szép példáját a következőkben
örökítette meg:
„A május 20-án, a Múzeum udvarán tartott népgyűlés
alkalmával Rottenbiller polgármester, a felszólítás
felolvasása után 200 forinton kívül rögtön felajánlotta, és
letette az óráját láncostól, pecsétgyűrűstől. Őt követte a
nemzeti kaszinó 20 000 pengőforinttal, gróf Széchenyi
István egy mázsa ezüsttel, Woldainer két láda arany- és
ezüst- neművel, gróf Zichy Manó öt mázsa remekmű
ezüstneművel, s őket követte azután az egész ország, úgy
hogy az ajándékok összege csakhamar milliókra ment.”
Innen már csak egy lépés volt az önálló magyar pénz – a

Kossuth bankó – megjelenéséig. A gyűjtési akció
eredményeként Kossuth Lajos, mint pénzügyminiszter,
szerződést kötött a Pesti Kereskedelmi Bankkal, melynek
értelmében a kormány kötelezte magát, hogy aranyban és
ezüstben 5 millió forintot tesz le. A bank pedig fedezet
ellenében 12 6/2 millió forintot bocsát ki bankjegyekben.
Így jött létre a híres Kossuth bankó”.
De nem volt mese! Hiába lett nemzeti függetlenség egy
évig, hiába győztük le a Habsburgokat, a Rothschildok
elintéztek minket. Kossuth meg elfutott. Ezért kell tehát
ma nagyon vigyázni és óvatosan bánni az IMF-fel. Kétsége
ne legyen senkinek sem, hogy mai is szívarfüstös
szobákban dől hazánk sorsa. Ha Orbán ezzel nem számol,
könnyen Kossuth sorsára juthat. Azzal meg valljuk be nem
sokra mentünk. Sokkal megfontoltabbnak kell lennie tehát
Kossuthnál, ami nem egyszerű feladat.
Sajnos Orbán nem beszél ezekről a dolgokról nyíltan, mert
tudja, hogyha borít, akkor már eltüntetik a politikai
süllyesztőben, mert simán megzsarolják. Olyan kártyák
vannak a kezükben Orbánékról és Fideszről (és persze
minden magyar pártról és politikusról), amivel simán
pórázon tartják a mindenkori magyar kormányt.

Mi történik ma, Magyarországon:
Egy ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adóság
szorításában!

Beszéljenek a számok:
1945-ben, a németek után az oroszok (szovjetek) szállták
meg Magyarországot.
1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a
hatalmat a megszállóktól és a bábkormánytól.
1957 tavaszára, a „van másik” bábkormány
megszilárdította rémuralmát.
1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be
Magyarországra.
1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd
dollár kamatot az egymilliárd dollár után.
1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz milliárd
adóság!
Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adóság: 20 milliárd dollár!
Erre, mondta Antal József:
„Az adóságot vissza kell fizetni!”
„Ez becsületbeli ügy!”
Vajon kinek a „becsülete” múlott azon, hogy ezt a
szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék, amit a
megszállók és hű kutyáik a magyar nép nyakába varrtak?
1989-2010 között felvettünk 50 millárd dollárt.
1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral plusz kamataival.

Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter,
Gyurcsány Ferenc is fizette a kamatokat. Mindegyik hazudott
erről a magyaroknak!
Orbán most megpróbál valamit, de mivel nem őszinte a
kommunikációja, kevés az esélye. Csak akkor vehetjük fel
eséllyel a harcot a saját pénzkicsbocsájtásért, ha nem
azzal a porhintéssel foglalkozunk, hogy mennyi a
jegybankelnök fizetése, hanem azzal, hogy minden magyar
tudja, hogy miért nem nyomtathatunk forintot, miért kell
kölcsönt felvenni kamatra.

Orbánt pofonvágták Brüsszelben

Az EU és az IMF a Fidesztől is elvárja a megszorítást

Orbán a Barrosotól kapott pofon után még nem tért
magához. A sajtótájékoztatóra menet látszik rajta a
csalódottság.
Orbán Viktor lelkesen ment ki Brüsszelbe, hogy „ezeréves”
barátjának a néppárti José Manuel Barrosonak bejelentse, hogy
el szeretné engedni a költségvetési hiányt, de megrendítő
pofont kapott. Barroso mosolyogva hátba veregette, és azt
mondta neki - Viktor az EU és az IMF azt várja Tőled, hogy
folytasd Gyurcsány és Bajnai megszorításait, különben
megnézheted magad. Különben is mit ugrálsz sokkal
könnyebben meg tudod tenni, hiszen kétharmadod van.
Ne legyen tehát kétségünk afelől, hogy akárcsak Gyurcsány és
Bajnai, Orbán is a világ pénzügyi oligarchái kezében van.
Nagyon jól tudja ezt ő is, hiszen Orbán is tagja volt a
Trilaterális Bizottságnak (Bilderberg csoport szárnya), mely
ugyanúgy a Rotschildok és a Rockefellerek kezében van, mint a
Bilderberg-csoport.

A Rockefellerek, Rotschildok, Soros György által irányított
világban a Bilderberg-csoport és a Trilateralis Bizottság
ugyanazokat az érdekeket szolgálja. A nemzetek nem tudnak
ellenállni a befolyásuknak. Orbán sem, csak azt hitte. Ahogy őt
ültették a kormányfői posztra ugyanúgy se perc alatt el is
mozdíthatják. A demokrácia csak látszólagos.
Nagyjából így foglalható össze az elmúlt pár nap „izgalmas”
eseménysorozata. Nézzük és elemezzük a történteket. Orbán a
lengyelországi látogatásából erőt merítve optimistán indul
Brüsszelbe, hogy találkozzon, ahogy ő fogalmazott „ezeréves”

baratjával José Manuel Barrosoval. El szerette volna mondani
neki, hogy a kormányváltással szeretné folytatni a magyar
hagyományt és minden lehetséget költséget a régi kabinetre
verni, hogy aztán ő osztogathasson és növelje népszerűségét.
Ezt csinálta Horn is az első évben, Medgyessy is. Érdekes, hogy
éppen Orbán nem tette 98-ban, de azóta eltelt 12 év és
Orbánból 8 év ellenzékiség baloldali populistát faragott.
Szerette volna betartani ígéreteit, de tévedett. Hogy miben?
Hát abban mikor azt mondta: „sem az IMF, sem az EU nem a
főnökeim”. Nos, kiderült, hogy mégis.
Gyurcsány 2006-ban kényszerpályára került, mert az EU és a
pénzvilág követelte a megszorításokat, mert különben a
háttérben elintézte volna Gyurcsány azonnali leváltását.
Gyurcsány vállalta a megszorításokat és maradhatott a helyén
bármennyire is ugrált az ellenzék.
Ráadásul jött 2008-ban a válság, ami Gyurcsányt elsöpörte és
jött Bajnai, akinek immár az EU mellett az IMF is diktált. Bajnai
szorgos végrehajtóként megcsinálta az újabb kényszerű
megszorításokat. Tehette, mert politikai ambíciói nem voltak és
mögötte állt a pénzvilág támogatottsága.
Nos ilyen előzmények után persze természetes volt, hogy
Orbán 2/3-dal nyer. Nem azért, mert olyan jó programmal állt
volna elő, hanem, mert a szocikat ekkora megszorítások után a
nép elzavarta, a Jobbikot meg a Fidesz, a pénzvilág által
kézben tartott sajtó segítségével sikeresen támadta meg a
választások előtti utolsó hónapban és vett el tőlük mintegy
10% szavazatot. Így Orbán 2/3-dal nyert. Az világ
pénzemberei, az EU és az IMF elégedetten dörzsölgették
kezüket, hogy Magyarország rendben, erős a kormány
könnyebb a hitelsarcok behajtása. Orbán meg azt hitte, az ő
sikerének örülnek. Nem fogta fel, hogy csak annak
mosolyognak, hogy egy ilyen erős kormánynak könnyebb lesz
végrehajtani az újabb megszorításokat.

Az uzsorásoknak ("hitelezőknek") csak egy dolog a fontos. Az
hogy fizessük a kamatokat!

Orbán tehát csapdába került. A saját maga által kiépített
csapdába. Őneki ugyanis az volt valamilyen oknál fogva az
elképzelése, hogy a pénzvilág vezetői szeretik őt. Jobban
szeretik őt, mint Gyurcsányt. Nos, ez tragikus tévedés volt
Orbán részéről. Nem tudom, miért akarja, hogy annyira
szeressék, ez nem egy jó államférfiúi tulajdonság, mert hamar
jönnek a pofonok, és nem fogja könnyen feldolgozni őket, és
teljesítmény rovására mehet.
Orbán megrendítő pofon kapott Brüsszelben. Úgy tűnik tényleg
nem számított rá. A fotókon és a videókon össze-vissza
tébláboló Orbán, leginkább az Orbán-Gyurcsány vitára
emlékeztetően viselkedett. Teljesen össze volt zavarodva, nem
értette mi történik körülötte. Ez a veszély persze kódolva volt,
hiszen az itthoni nagygyűlések mámorító hatása alatt
Orbánnak kicsit elveszett a „politikai életösztöne” és ezért
csalódott hatalmasat Brüsszelben.

Orbán kényszeredett mosollyal ad kezett Barrosonak arra, hogy
hasonlóan elődeihez ő is folytatja a megszorító politikát. Jól tudja,
ha nem, lapátra teszik.

Sorosék viszont tudatosan néznek ki egy-egy valutát, most
éppen az eurot és a forintot, és kaszálnak. Hiába, amióta
mintegy 100 éve a világ pénzügyi elitje megengedte a tőzsdén
a hitelből való kereskedést és az úgynevezett shortolást, vagyis
az esésre játszást azóta vége a világnak. Megszűnik a

nemzetek és az emberek önrendelkezése. A tőzsdét kaszinóvá
silányították és ők a bank. És mint tudjuk a bank mindig nyer.

Figyelmeztetés!
A következő írást csak akkor olvassa tovább, ha
egészséges és jó idegi állapotban van. Az oldal olvasása
közben érzelmi reakciói lehetnek. Ez lehet meghökkenés,
bánat, akár düh is. Kérjük, hogy miután lehiggadt, nézze
meg újra az adatokat és gondolja át, hogy lehetséges-e a
történelem egy teljesen más értelmezése.
Mottó: „A történelmet mindig a győztesek írják!”
Bonaparte Napóleon

A magyarokról
Miközben ezeket az adatokat nézőpontokat olvassa néha az
az érzése támadhat, hogy támadjuk a magyarságot. Nos,
nyugodjon meg Kedves Olvasó, szó sincs róla. Sőt mi itt a
Szabad Európánál büszkék vagyunk magyarságunkra és
célunk, hogy minden magyar emelje fel a fejét és lásson a
világban. Nem lehetünk viszont gyökerek nélkül valakik.
Nem lehetünk hazugságokra épülő múlttal egységes
nemzet. Nem támadjuk kereszténységet, mint vallást, csak
a Róma által elterjesztett hamis történelmi múltat. Ez a
dolgozat egy 8 részes sorozat 6. része.

Ne dugja homokba a fejét
A Turáni átok - Árulás – Esküszegés
„A nép amelyik elhagyja Istenét, azt a népet Istene is
elhagyja.”
Miután Attila halála után fiai között nem volt győztes utód,
némelyek hazamentek Szittya országba (Szkitiába,
Turániába), néhány ezer pedig magát a túlerő és az
üldöztetés elől már nem hunnak, hanem székelynek
nevező letelepedett és őrködött Székelyföldön, várva a
Hunok (magyarok) visszajövetelét az erősítéssel.
Itt jegyezzük meg, hogy a turáni népek, az eurázsia
sztyeppei civilizáció területén, illetve hatókörében élő
egykori népek, illetve mai utódaik összefoglaló elnevezése.
Az újkorban a fogalom főleg a XX. század első felében volt
elterjedt. A csoportosítás alapja az a megfigyelés volt,
hogy ezek a népek mindmáig számos közös kultúrális,
antropológiai részben nyelvi vonást őriznek.
A turáni népek közé eredetileg a következőket sorolták:
török vagy türk népek, ujgorok, kazahok, oszmán-törökök,
kipcsapok, szkiíták(szittyák), hunok (magyarok), avarok,
mongolok, mandzsuk. Később a japánokat is idesorolták, a
japán nép eredetére vonatkozó felismerések alapján.

Attila előtt még I. Leo Rómao pápa könyörög. A
Raffaello képén a pápa kivonul Rómából Attila elé az
állítólag döntetlenül végződő catalaunumi csata után
és akkora sarcot ígér a hunoknak, hogy azok
elvonulnak.
A turáni-átok a magyarság egyik feltételezett őshazájáról,
az ázsiai Aral-tó környéki Turáni-alföldről kapta nevét. Az
akkori idők magyar ősvallásáról alig tudunk valamit, mert
kevés a hiteles forrás. Az bizonyos azonban, hogy szabad
vallásgyakorlat működött a nép körében, azaz mindenki
abban hitt, amiben akart. A magyarok hittérítők,
kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és
nyugati kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más,
kisebb ázsiai vallásokat is. Sűrűn megfordultak köztük
idegen népek képviselői, akiket nem korlátoztak hitbéli
életükben, sőt ha valaki akart, csatlakozhatott is hozzájuk.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyaroknak ne
lett volna saját hite.
A turáni-átok ősi magyar legenda, sokféle változata terjedt
el, de mindegyikben közös az átok, a táltosok megátkozták

a magyarságot.Legyen sorsuk széthúzás és belviszály,
soha, semmiben ne egyezzenek, belső féreg rágja a
nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele. A magyarok közti
széthúzás, ellenségeskedés 1000 éven át tartson. Más
források szerint addig, amíg Hunnia (Magyarország) a
római egyházat követi. Nézzük, hogy alakult ki az átok!
Manapság pogánynak mondják az ősmagyarokat, és ezt a
pogányságot úgy képzelik el, mint a kereszténység
ellentétét, holott nyelvészeti bizonyítékok igazolják, hogy
„pogány” kori szókincsünkkel nevezzük meg a
kereszténység világát, hogy a magyar nyelv honfoglalás
előtti szavaival az egész Bibliát le lehet fordítani. Ez pedig
azt mutatja, hogy korábbi hitünk nem állhatott messze a
kereszténységtől. A lélek, Isten, hagymáz (ördög), bölcs,
boszorkány, stb. mind-mind ősmagyar szavak. A vízzel való
meghintés régebben is tisztított, ahogyan a kereszteléskor
is a víz tisztító jelképként szerepel. A Mennyei Úr régen is
minden létező dolog teremtője volt, és az engesztelő
áldozat is létezett.
Íme, az egyenes vonal az ősvallástól a kereszténységig.
Hiszen maga Isten neve, az ISTEN szó is két ősi istenség
nevének összefonásából alakult ki: Istár, a vizek, a lélek és
a termékenység istennőjének és Enlil, az ég, a föld és a
világűr istenének nászából született a világ. Isten eggyé
lett a világmindenséggel, akinek neve van, de
személyisége nincs, mivel Ő maga az egész világ. Isten
maga az élet, ezért mindenben Isten nyilatkozik meg… Ez
volt az ősvallás, melyből minden más hit kialakult,
elferdítve az eredeti igét. Ezért nem harcoltak elég
keményen a magyarok az erőszakos térítések ellen. A
táltosok megérttették az emberekkel, hogy mindegy,
melyik vallás jelét vetik magukra; ha Isten nevét mondják,
a világmindenség erejével töltekeznek újra.
Tulajdonképpen a kereszt jele sem Jézus halálára utal,
mert ez is egy ősi szimbólum. Aki a világmindenséget
akarja ábrázolni, az két vonalat mutat: egyet északról
délnek, egyet pedig keletről nyugatnak. Esetleg felmutat az
égre, majd le a földre, aztán körbe a látóhatáron.

Ez a kereszt; a legősibb jelképek egyike, mely jóval Jézus
megfeszítése előtt már használt volt, és amelyet a
keresztény egyház felhasznált, félremagyarázott és
kisajátított.
Az áruló István
Mindezzel Rómában a mindenkori pápa is tisztában volt.
Egy mindjobban elferdített, félremagyarázott hit nevében
szerveztek világbirodalmat, de nem számoltak a
magyarokkal, az igaz hit őrzőivel, akik mindent jobban
tudtak, mindent jobban csináltak, akik leleplezhették őket.
Ezért kellett idegeneket a nyakukra ültetni, amit viszont
csak a vallás nevében tehettek meg. Ráadásul szükségük
volt egy belső emberre, egy olyan főúrra, aki a hatalomért
sok mindenre képes. Ez volt Géza fejedelem és fia, Vajk (a
későbbi István).
Az tény, hogy az un. "Etelközi vérszerződésben" szent
esküvel fogadták a törzsfők a fejedelem szeniorátus
szerinti öröklését. Ez a szeniorátus az a rendszer volt, mely
szerint Álmos legidősebb sarja örökölte a vezérlő fejedelem
tisztét. Ez Géza halála után egyértelműen Koppányt illette
volna. Akkor meg hogyan jutott trónra Vajk (István), akit
nem illetett volna a vérszerződésben fogadott eskü alapján
a trón?

István az áruló. Germán szúronyok és Római aranyak
által emelkedett trónra.

Kádárt az orosz tankok segítették hatalomra. Ezért
sokan gyaláztak, főleg azok, akik ugyanezért a
tettért most Istvánt hozsanázzák. 1000 év
agymosás! A képen Kádár Hruscsov utódjával,
Brezsnyevvel látható.
A válasz egyszerű, csak talán nem szalonképes kimondani.
Árulással, pártütéssel, gyilkossággal. Idegen katonák
segítségével. Ma úgy mondanánk véres puccsal, majd ebül
szerzett hatalmának megszilárdítása érdekében véres
leszámolással.
Géza Taksony fejedelem fia volt, és puccs nélkül aligha
válhatott volna belőle is fejedelem, mivel az ősi rend
szerint nem ő örökölte volna a hatalmat, hanem
Taksonynak rangsorban utána következő legidősebb

férfirokona. Később ugyanígy nem Istvánnak, hanem
Koppánynak kellett volna követnie őt a fejedelmek
sorában. Hogy megerősítse magát posztján,
szövetségeseket keresett, ám a magyarok közt nem
találván eleget, idegenek felé fordult, és ez kapóra jött az
egyháznak. Róma, hűbéresén I. Ottón keresztül segítséget
ígért Gézának, ha a fejedelem elpusztítja a régi magyar,
hun rendet és a régi vallást, amely a pápai kereszténység
és így Róma vesztét okozhatta volna. Az érdekek itt
találkoztak.
Géza fiát, Vajkot német papok nevelték, és feleséget is a
bajor uralkodóházból választott neki. Később vette fel az
István nevet (István férfinév a görög Sztefanosz névből
származik, közvetlenül az Istefán alakból. Jelentése:
virágkoszorú, korona „koszorút viselő”, „megkoronázott”).
Géza megszilárdította a fejedelmi poszt már-már csupán
névleges hatalmát, és a feudalizmus béklyóit rakta a
népre. Az idegen papok partnert láttak benne a római
kereszténység és a német hatás terjesztésében, ezért
segítették céljai elérésében, miközben fiát teljesen a
befolyásuk alá vonták. Ma úgy mondanánk, hogy a
gyermek Istvánt sikeres agymosásnak vetették alá. Ő
pedig elszakította a magyarságot keleti gyökereitől, az
eredendő ősvallást és az ősi tudást semmisítette meg és a
teljes eredettörténetet, amely pedig még a keresztény
térítők egy részét is megragadta és felismerésre késztette.
Olyannyira, hogy némely templomban magyar írást
használtak, magyarul miséztek, és ősi magyar szövegeket
gyűjtöttek össze. Róma azonban ettől félt leginkább, hiszen
úgy tűnhetett, hogy nem a keresztények térítik a
magyarokat, hanem az ősi tudás győzi meg a térítőket. Ez
nem maradhatott ennyiben, ezért István király Kr. u. 1000ben a következő rendeletet adta ki:
„…a magyarok, székelyek, kunok, valamint az
egyházi magyar keresztény papság által is használt
régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó
pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk
használtassanak… Továbbá a templomokban

található pogány betűkveli felírások és imakönyvek
megsemmisíttessenek és latinra cseréltessenek.
Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat
beadnak, 1-től 10 dénárig jutalmat kapjanak. A
beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal
pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány
vallásra emlékezés, visszavágyódás
megszüntetődjék.”
Ezt a náci Németországban könyvégetésnek nevezzük, és
ma mindenki elítéli. A 10 dénáros jutalmat meg a III/III.as ügynöki tevékenység vérdíjának mondanánk és
megvetnénk.

István törvényei (fent) szó szerint elégítik a
magyarság teljes eredettörténetét, azt hazudva a
világnak, hogy a magyarság mindössze 1000 éves
múlttal rendelkezik. Ilyen szörnyű teljes kúltúrát
eltüntető gondolata legközelebb Adolf hitlernek volt.
A képen náci könyvégetés.

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak.
Nemcsak vallásukat hagyták veszni a magyarok, de
hagyományaikat, értékrendjüket, történelmüket és
eredetüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy
nemzetnek még akkor sem, ha a turáni-átok nem működik.
Vajk (István) idegen német katonákat csődít magyarhonba,
majd a temérdek német katona szuronyán hatalomra
emelkedik. Amikor Kádár ugyanezt megcsinálta orosz
katonákkal a háta mögött egy ország gyűlölte meg. Az
ugyanilyen áruló Istvánt meg 1000 év után hozsannázzuk.
A magyarokat az idegen német haderő katonái
polgárháborúba taszítják és mészárolják. Tetejébe idegen
vallást kényszerítettek évezredes magyar vallás helyére. A
felháborodott magyar törzsfőket, az ősi magyar vallás
papságát, sőt saját családtagjait is legyilkoltató Vajk így
lesz "dicsőséges" király. És nem utolsó sorban Vajk, a
magyarság kulturális örökségét tűzzel-vassal írtatta, írásos

emlékeiket az "új" hatalom egyszerűen megsemmisítette.
Vajon nem átkozták joggal (Turáni-átok!) a pártütő,
puccsista vezetőt és idegen német katonáit, idegen vallást
terjesztő papjait, a magyar táltosok?
Egy biztos. Taksony majd fia Géza, után fia Vajk hármas
szerepe alsóhangon is kétségesen dicsőséges. Gondolok itt
arra, hogy nem jeleskedtek a magyarság kultúrájának,
vallásának, esküvel fogadott szerződésének és eredet
történetének megtartására és ápolására. Na persze
felmerül a kérdés, vajon tetteikkel jót vagy rosszat
cselekedtek a nemzet szempontjából? Emelkedni vagy
süllyedni indult a magyar nemzet?
Vajkot, aki I. István király néven lett a magyarok királya az
a Római pápa ültette a trónra bábként, akinek elődje I. Leo
már Attila hadai előtt könyörgött, hogy Attila ne rombolja
le Rómát. És olyan hadisarcot ígért Attilának, hogy az
elvonult megkímélve a Nyugat-Római Birodalmat. Elsőként
I. László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent
ünnep megtartasson". Augusztus 20.-át egyébként az
1083-as szentté avatáskor a pápa, VII. Gergely, jelölte ki.
A király fehérvári sírjánál lezajlott szertartást követően,
külön kultusz tárgyává vált jobb keze, amelyet teljes
épségben sikerült megtalálni. István halála után a
magyarok, ősi magyar szokás szerint, mint árulónak
levágták István kezét.

A halott királynak, mint árulónak, ősi szokás szerint levágták a
jobb kezét. Később a mumifikálódott kézből Róma (Vatikán)
csinált ereklyét, így született a "szent jobb"!
De mint tudjuk a történelemkönyveket mindig a győztesek
írják, és így lesznek az árulókból szentek. Így lett a
magyarság eredettörténete, ősisége, büszkesége eltörölve
a germánok és a római pápaság által.
Nem szeretnénk Vajk (Szt. István) szerepét egyoldalúan
minősíteni. Pusztán szerettük volna bemutatni, hogy ez a
rendelet akár lehetett is a kezdete a magyar balsorsnak,
más néven a kulturális, és hitéleti (spirituális)
alámerülésnek. Illetve szerettem volna rávilágítani arra is,
hogy esetleg lehetett alapja és kiváltója az un. "Turániátoknak".
A legyilkolt több ezer magyar főpap (gyógyító és történetíró Sámán és Táltos) akik mellékesen őrzői voltak
felbecsülhetetlen értékű több ezer éves iratoknak (a
magyarság eredet történetének) látva ősi rovásírással írott
könyveik elégetését, társaik tömeges kivégzését, a főurak
(törzsfők, a Gyula és a magyar vezérek) legyilkolását
érthető módon akár átkozhatták is azt, aki ezt a gyalázatot
végrehajtotta. Hangsúlyozom mindezt idegen német
katonák és idegen papok vezetésével. Nem hisszük, hogy
el kell kendőzni azt, hogy nézhető Vajk (Szt. István)
hatalomra jutása és ténykedése úgy is, hogy ez volt az az
idő, amikor nemcsak vallásukat hagyták veszni a
magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket, viselkedés
kódexüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem
lehet jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha a turáni
átok nem több, mint mítosz.
Ha csupán a tényekből indulunk ki, akkor különös képet
kapunk. A tények ugyanis azt mutatják, hogy a magyarság
(hunság) évezredek óta létezett, amikor Szent István tette,
amit tett. És Szent István után nem telt bele pár száz év és
a tatár megsemmisítette a magyar államot. Majd röviddel
utána a török. Nem sokra rá a Habsburg. Majd az orosz.

Ami tény, a magyarság elsatnyult, elkényelmesedett, sorra
veszíti háborúit. Erkölcsét, önbizalmát, területeit,
büszkeségét.
Úgy tűnik, mintha Isten elhagyta volna népét...
Azt, hogy Szent István igyekezett kiszolgálni a nyugatot az
tény. Az is tény, hogy a magyarok régi hitét kiírtatta, s az
új vallást tűzzel-vassal terjesztette. Az egyház szereti is
Szent Istvánt. Érthető. Ám adott-e nemzetének sikert és
szerencsét az István által tűzzel-vassal nemzetére
kényszerített új vallás? Az új vallás sikeres nemzetet,
legendás katonai erőt generált-e a korábban régi hitével
fergeteges erővel rendelkező magyarságnak?
Vajon eretnek dolog lenne-e azt a kérdést feltenni, hogy a
hőn vágyott nyugat jeleskedett-e a történelem során a
magyarság megsegítésében?
Eretnek dolog lenne rákérdezni, hogy hol volt a nyugat,
amikor jött a tatár? És, hol volt, mikor jött a török? Na, és
amikor itt felejtette magát a Habsburg? Hogy a nyugat
hogyan képviselt minket Jaltában? És Trianonban? És hol
voltak 1956-ban? Vagy épp érdekes kérdés lenne, hogy ma
miben segít nekünk az IMF vagy az EU? A be vagy a
kihordásban?
Ismétli magát a történelem
Napjaink közéleti állapota aligha szorul bővebb
bemutatásra, hiszen nyilvánvaló, hogy vezető magyar
politikusok törekednek az ország, a nemzet
kettészakítására. És még csak azt se mondhatjuk, hogy új
jelenség ez a hazai politikai életben; elég belelapoznunk a
történelemkönyvekbe, hogy hasonló helyzetek tucatjaival
találkozzunk… A körülöttünk élő népek előszeretettel
dörgölik az orrunk alá, hogy a magyarok ötszáz éve
minden megvívott háborújukat elveszítették.

Mi ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy azért
veszítettünk, mert az ország vezetői (sőt, egy-egy
hadseregünk vezérkari tisztjei is) ahelyett, hogy a külső
ellenséggel hadakoztak volna, tehetségük javát az egymás
elleni áskálódásra fordították. Ez vezetett közvetve a
mohácsi vészhez, ahol Szapolyai „lekéste” a csatát, mert ő
akart a király lenni és azt akarta, hogy II. Lajos meghaljon.
Nem érdekelte az ország csak a saját hatalma. A Rákócziszabadságharc bukásához, is széthúzásunk vezetett, mert
már a koncon marakodok úr és jobbágy, míg eközben a
labanc győzedelmeskedett. 1849-ban Kossuth „elfelejtette”
megadni a nemzetiségeknek a jogokat, úgy bánt velük,
mint velünk a Habsburgok. A nemzet széthúzása vezetett
ahhoz is, hogy vesztesen kerültünk ki az első és második
világháborúból, de még az 56-os forradalom is ezért bukott
el. Hogy van az, ha bármit is mond a kormány az rögtön
mást, gyökeresen ellenkező véleményen van? Mi ez a
megosztás, széthúzás. Miért oszt meg Orbán Viktor? Miért
hazudik Gyurcsány? Tényleg, még most is hat az átok?
Vagy csak egy legenda?

Ön elhiszi, hogy bármelyikük is őszintén az
ország érdekit képviseli és nem a saját
politikai ambicióinak foglya?
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5 TÉNY
Tény: A „hivatalos” sajtó mindenütt a világon a
multinacionális tőke ellenőrzése alatt áll.
Tény: Ez egy szűk kör, nemzetközi pénzemberekből álló
csoport.
Tény: Az úgynevezett helyi pártsajtók is tőlük függnek, a
politikusok egy meghatározó részét is ők mozgatják
bábként, minden országban. A szabad pártsajtó tehát
illúzió.

Tény: Amikor újságunkat függetlenként határozzuk meg,
mindössze arra gondolunk, hogy mi nem függünk a
multinacionális tőkétől, és egyetlen párttól sem.

Csak néhány kérdés
Ön valóban elhiszi azt, amivel Önt etetik, hogy egy, az
alábbi képre grafikailag méretarányosan felrajzolt Boeing
757-es repülőgép, - ami majd kétszer nagyobb a
Pentagonban keletkezett lyuknál, - tényleg becsapódott az
amerikai védelem központjába 2001.09.11-én?

Kérdés: - Ha nem csapódott, be, hol a gép? Ki, és miért
hazudta nekünk a becsapódást?

Ön valóban elhiszi azt, amivel Önt etetik, hogy néhány arab
fiatalember három körömreszelővel és két manikűrollóval
elfoglal 4 utasszállítót és miután 20 óra repülőleckét
vettek Miamiben kétszemélyes kisgépen és a vizsgán
megbuktak, 700 km sebeséggel száguldó gépeket bele
tudtak vezetni az óriástornyokba. Azok meg összedőltek,
bár a tervezéskor kimondottan úgy építették őket, hogy
ellenálljanak akár repülőgép becsapódásoknak is. Ha
mindez igaz, akkot mik ezek a másodlagos robbanások az
összedőlés pillanataiban?

Kérdés: Ha feltesszük, hogy mégsem elvakult arab fiatalok
voltak, akkor kik adják be nekünk ezt a mesét és mire
kerestek ürügyet ezzel a vérlázító hazugsággal?

Ön azok közé tartozik, akiket be lehet hülyíteni azzal, hogy
Bajnai a hibás a HAJDÚ-BÉT tönkre meneteléért? Önt is
sikerült pártvitákkal elvakítaniuk?
Nem furcsa, hogy, amikor túltermelési válság van
marhahúsból, "hirtelen", a semmiből megjelenik a kergemarha kór, amivel médiahisztériát keltve kivágják az
európai szarvasmarha állomány jeletős részét, még fizetve
is a gazdáknak a vágásért. Miután tönkretették - többek
között a magyar - szarvasmarha és tejágazatot a kergemarha kór "hirtelen" elmúlik egyik napről a másikra.
Önnek nem furcsa, hogy, amikor baromfi túltermelés van,
"hirtelen" felüti a fejét a madárinfluenza és újabb
médiahisztériával lecsökkentik a megrendelés állományt,
mert az emberek megijednek és így persze nem esznek
baromfit, és ezzel tönkreteszik a konkurenciát
(lásd. HAJDÚ-BÉT és a sok többi). Akkor aztán a
madárinfluenze "hirtelen" hétfőről, keddre virradóra
elmúlik? Önnek a multinacionális tőke kezén lévő médiák
és a szintén az ő kezükben lévő pártok nem mondták el,
hogy a HAJDÚ-BÉT azért ment tönkre, mert a teljes német
és francia piac egyik napról a másikra visszamondta a
teljes rendelésállományt? Ez nem volt benne a TV-ben?
Hát persze, hogy nem. Cserébe odadobták nekünk Bajnait,
mert tudták, hogy a pártokon keresztül már régen
megosztották a magyarságot és lesz olyan vak pártvezér,
aki a saját érdekeit a nemzet érdekei elé helyezi és
libásozik? És mi megosztott magyarok libásozunk,
bekapjuk a horgot és a kezükre játszunk.

Kérdés: Most, hogy miután kiirtották - többek
között a magyar - szarvasmarha és baromfi
állomány jelentős részét, hová tűnt a kerge-marha
kór és a madárinluenza?

