
LÉVAY ATILLA MA IS AKTUÁLIS JOGJAVÍTÁSI KÍSÉRLETEI

"Magyarországon a helyzet" (és az alábbi öt évvel ezelőtti levél aktualitása ma is) "változatlan".
Lévay Atilla
A Magyar Justitia Bizottság tagja és a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület tagja..
Zsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198 

Azt is írhatták volna, hogy egy     milliárdos vagyont összelopó tolvaj     előtt tiszteleg     az ország.  
 
Népszabadság Online: Gyurcsány     őszödi beszéde     előtt tiszteleg egy     ország...  
Ez tisztelgés „az elmúlt évek legszókimondóbb, legbecsületesebb politikai beszéde előtt”, amellyel kapcsolatban 
„csak kevesen ismerik az igazságot".
Népszabadság Online:     Tisztelgés az     őszödi beszéd     előtt  
Ha a narancssárga tablettát választod, minden marad a régiben - üzeni egy internetes propaganda-oldal, amely 
az Őszödi beszéd nagyszerűségéről igyekszik ...
nol.hu/article-proxy/448073/ 
YouTube - Hajós András:     Őszödi     mese     beszéd  
Re: Elkészült az     őszödi beszéd     gyerekeknek szóló változata.  
<Hát igen! A Stockholm szindrómával párosított agymosást már a gyerekkorban el kell kezdeni!>
www.youtube.com/watch?v=ChdFhY4vQ68 
Őszödi beszéd     évfordulójára:)  

Zéró tolerancia

Lendvai Ildikó: "Utálom, ha mások helyett kell szégyenkeznem, és elegem is van belőle"

----- Original Message -----

From: Lévay Atilla
To: Lendvai Ildikó
Cc: Kapolyi László ; Baja Ferenc ; Hiller István ; Szanyi Tibor ; Szekeres Imre ; Mandur László ; Keller 
László ; Burány Sándor ; Molnár Csaba ; Szigetvári Viktor ; Újhelyi István ; Mesterházy Attila ; Bajnai 
Gordon ; Gyurcsány Ferenc ; Lamperth Mónika ; Nyakó István ; Veres János ; Szilvásy György ; MNB Simor 
András ; Pénzügyminisztérium Oszkó Péter
Sent: Wednesday, September 30, 2009 4:22 AM
Subject: Fw: A jéghegy és az "érinthetetlenek"

Zéró tolerancia

Lendvai Ildikó: "Utálom, ha mások helyett kell szégyenkeznem, és elegem is van belőle"

Zéró toleranciát kell alkalmazni azokkal szemben, akik két marokkal vesznek a közpénzekből - jelentette ki Lendvai 
Ildikó, az MSZP elnöke a Népszabadságnak adott interjújában.

Igen tisztelt Lendvai Ildikó!

Nem cinikus egy kicsit az ön mostani felháborodása?

Ugye, nem várja el. hogy bárki is elhiggye, hogy ön csak most szerzett tudomást a Rákosi rendszerben kezdődő, a 
Kádár rendszerben egyre nagyobb méreteket öltő és 1989 óta gigantikus nagyságra nőtt, gátlástalan korrupciós 
állapotokról.
Ön szerint, a milliárdos vagyonokat tisztességes, becsületes munkával szerezték az elmúlt húsz év alatt azok, akiknek 
most a tulajdonában van? 
Lévay Atilla
A Magyar Justitia Bizottság tagja.
Zsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198 
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From: Lévay Atilla
To: Gyurcsány Ferenc
Cc: Veres János ; Varju László ; Tátrai Miklós ; Szilvásy György ; Bajnai Gordon ; Szekeres Imre ; Simon 
Gábor ; Molnár Csaba ; Mandur László ; Lendvai Ildikó ; Lamperth Mónika ; Kiss Péter ; Horváth Csaba ; Hiller 
István ; Harangozó Gábor ;Dr. Vadai Ágnes ; Dr. Baráth Etele ; Danielisz Béla ; Újhelyi István
Sent: Sunday, October 14, 2007 10:20 AM
Subject: A jéghegy és az "érinthetetlenek"

Igen tisztelt Gyurcsány Ferenc!

Nem csak Veres Jánost és     8, azaz nyolc minisztert kell leváltani,   
hanem az egész velejéig korrupt rendszert  !   
Ide másolom az Ön egyik egyetemet végzett párttársától egy korábbi, civilizált 
hangnemben írt levelemre kapott választ. Ezt most vonatkoztassa többes számban, az 
egész jelenleg törvénytelenűl hatalmat bitorló tolvajbandára!
Lévay Atilla
 
----- Original Message -----
From: MSZP I. ker.
To: Lévay Atilla
Sent: Friday, June 30, 2006 9:12 AM
Subject: Re: Hogyan akarsz nyaralni?

Na, kotródj innen a fészkes fenébe!
 
Lovász László

.............................
----- Original Message -----
From: Lévay Atilla
To: Fedél nélkül ; ATV ; Az Este ; Békés Megyei Hírlap ; Blikk ; Demokrata ; Duna TV ; Dunántúli Napló ; Echo 
TV ; Éjjeli Menedék ; Fejér Megyei Hírlap ; Hegyvidék ; Hetek ; Heti Válasz ; Heves Megyei Hírlap ; Hír tv. 
Hírháttér ; hirtv.hu ; KTRinfo ;Magyar Fórum ; Magyar Nemzet ; Magosz
Sent: Tuesday, October 02, 2007 4:06 PM
Subject: Fw: A jéghegy és a korrució

----- Original Message -----

From: Lévay Atilla
To: admin@nagyajolet.info ; Zenit TV ; nap-kelte@naptv.hu ; magyar@narancs.hu ; Mozgó Világ ; MTV ; MTV-
Hiradó ;Népszabadság ; Népszava ; Pécsi Hírek ; Petőfi Népe ; Sorstársak ; Szabadság ; Szabad Föld ; TV2. ; Vasárnapi 
Hírek ;Vasárnapi Újság ; Zalai Hírlap ; Zuglói Lapok ; Zsaru
Sent: Tuesday, October 02, 2007 4:02 PM
Subject: A jéghegy és a korrució

A közéletben burjánzó korrupcióról és a becstelen módon szerzett vagyonokról beszél az ország. Az igazságot és a 
lényeget a lakáj sajtó most is elbagatizálja, elkeni. Ma már oda süllyedtünk, hogy a politikai elit korrupciós ügyeiről 
és lopásairól arányosan még annyi se tudunk, mint amennyi a képen látható jéghegyből a tengerszint felett van! És ez az 
állapot a jelenleg törvénytelenül hatalmat bitorló tolvajbanda bukásáig így is lesz!
Lévay Atilla

...........................................................................................................................
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Gyurcsány Ferenc 1, azaz egy évi jövedelme a 3 millió koldus, a minimál bér 
alatt élők országában.  A minimálbér 166-szorosa.  /2005. 03. 27./
 
2004    (1 év)            100000000 Ft.               Minimál bér 600000 Ft.  évente
    12     hónap              8333333 Ft.   havonta                     50000 Ft.  havonta 
  365         nap                273972 Ft.   naponta                       1644 Ft.  naponta 
     24        óra                   11415 Ft.     óránként                      68.5 Ft. óránként
     60      perc                       190 Ft.  percenként                    1.14  Ft. percenként
 
100 millió forint az 100 ezer darab 1000 forintos bankjegy, 10000 darab 10000 forintos bankjegy.
Mekkora vagyon szükséges ahhoz, hogy valakinek évente 100 millió Ft. Legyen a jövedelme?
/És ennél sokkal nagyobb milliárdokra rúgó jövedelmek is vannak!/
  
                                                                        Röpke 12 év eredményei
Ma 12 évvel (2002) a kommunizmus bukása, a hőn óhajtott rendszerváltás az idegen elnyomástól 
való felszaba-DÚLÁSUNK után álljunk meg egy-egy pillanatra és nézzük meg eredményeinket.
Minden ilyen nagyságrendű változásnak vannak nyertesei és vesztesei.
Most csak a nyertesekről legyen szó, azok közül is csak egyről, Magyarország talán leggazdagabb 
polgáráról, arról se név szerint csak vagyona a Magyar Hírlap által feltételezett nagysága alapján.
 
40       milliárd Ft.                                40000000000 Ft.
40000    millió Ft.
12 év =  144         hónap                     277                millió Ft havonta
               624         hét                            64                millió Ft. hetente
              4368       nap                              9.15           millió Ft. naponta
              104832   óra                         381562                    Ft. óránként(24-óra/nap)
               6289920 perc                          6359                     Ft. Percenként

               530                     Ft. lélegzetvételenként 
(12/p)

Egy nyugalmi állapotban lévő egészséges ember percenként általában, 12 lélegzetet vesz.  Ez 12 év 
alatt, 75479040 lélegzetvétel.
Valódi demokrácia, általános jólét és (jog)biztonság helyett, a kevesek mesebeli gazdagsága és a 
többség nagyon is valóságos nyomora néznek egymással farkasszemet! A hazudozó, tolvaj 
"becsapók" és az átvert, meglopott, "becsapottak" abszurd szappanszínháza zajlik a szemünk előtt. 
                                                                      
És a „Nép” az „Istenadta Nép” még mindig nem vette észre, hogy a rövid néhány év alatt 
összeharácsolt sokmilliárdos vagyonok és a szegénységbe, teljes kiszolgáltatottságba taszított 
milliók között ok és okozati kapcsolat van. Ezeket a vagyonokat főleg azok az emberek     halmozták   
fel, akiknek adott helyzetüknél fogva lehetőségük és kötelességük is lett volna 
mindan  nyiunk     közös vagyonára vigyázni és     ezt a gátlástalan rablást   
megakadályozni!                              

De egy sem volt közöttük, aki megálljt kiáltott volna! 
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----- Original Message -----
From: Lévay Atilla
To: ATV ; ATV ; Az Este ; bptv@bptv.hu ; Duna TV ; Echo TV ; Hír tv. Hírháttér ; hirtv.hu ; MTV ; MTV-
Hiradó ; nap-kelte@naptv.hu ; tenyek@tv2.hu ; TV2. ; Zenit TV ; Ókovács Szilveszter ; Mucsi Csaba ; M. Szabó 
Imre ; Gyárfás Tamás ;Geszty Glória ; Erdős Miklós
Sent: Saturday, October 06, 2007 8:14 PM
Subject: Fw: MAGYARORSZÁG ÉRINTHETETLENEI
 
----- Original Message -----
From: Lévay Atilla
To: Zsaru ; Somogyi Hírlap ; 168 Óra ; Budaörsi Napló ; Dunántúli Napló ; Fedél nélkül ; Fejér Megyei 
Hírlap ; Hegyvidék ;Heti Válasz ; Heves Megyei Hírlap ; Magyar Fórum ; magyar@narancs.hu ; Szabad 
Föld ; Demokrata ; Hetek ; Magyar Hírlap ; Magyar Nemzet ; Népszabadság ; Népszava ; Petőfi Népe
Sent: Saturday, October 06, 2007 8:07 PM
Subject: MAGYARORSZÁG ÉRINTHETETLENEI

                        MAGYARORSZÁG 
ÉRINTHETETLENEI 
 

  A korrupciós ügyek margójára! 
 

Mi a különbség az indiai és     a magyar érinthetetlenek között?  
 
Indiában valamikor az "érinthetetlenek" a lenézett, legalsó, kaszthoz tartoztak. Magyarországon ma 
2007-ben pedig a legfelsőhöz! A jelenleg hatalmon lévő MSZP/SZDSZ tolvajbandához. Itt most 
ámokfutásuk zavartalan, nekik mindent szabad, nem vonatkoznak rájuk törvények, és a "Noblesse 
oblige" eszméje semmit sem jelent és soha nem is jelentett számukra.
Égbekiáltó hazugságok, csalások, a nemzeti vagyon egymásközötti "privatizálása" magyarul 
szétrablása után is továbbra bitorolhatják a hatalmat, következmények nélkül.

ÉRINTHETETLENEK! 
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Több mint egy év telt el Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde óta,  amikor szétkürtölte, hogy a Magyar 
Szocialista Párt vezetői, a tavaly áprilisi választások előtt, előre megfontolt szándékkal össze-vissza 
hazudoztak és ilyen hazug ígéretek alapján nyerték azt meg. 

Ennek eddig semmi érdemi következménye nem volt! 

Ők érinthetetlenek!
Bértolnokaik éjjel-nappal harsogják, hogy az őszödi beszéd a legigazabb beszéd volt ami valaha is 
elhangzott Magyarországon politikus szájából.  Senkinek sem tűnik fel, hogy mialatt "elqrták" az 
ország dolgait, saját maguknak milliárdos vagyonokat sikerült ősszelopniuk! És az emberek egy 

része még mindig nem vette észre, hogy az "Érinthetetlenek"
évek, évtizedek óta le és hülyének nézik, nincstelen, kiszolgáltatott földönfutóvá tették és 
már nincs hová hátrálnia!
Hinni, reménykedni akar, hogy ez csak egy rémálom és nem lehet igaz,  mint az a 
kártyajátékos, aki már mindenét elvesztette, de továbbra is görcsösen reménykedik és fut a 
pénze után. 

Hihet nekik még ezek után is valaki?

 
Minden civilizált jogrendszerben alapelv, hogy a megtévesztéssel kötött szerződés 
érvénytelen, semmis: 
De a mi érinthetetleneink ezen csak röhögnek. A kutya ugat(hat), de a karaván halad:

********************************************************************************************

Parlamenti képviselőink figyelmébe:
Az érvénytelen, semmis társadalmi szerződésre alapított hatalomgyakorlás illegitim!
Ha az Országgyűlés ezt az illegitim kormányt támogatja, akkor az országgyűlés is illegitim!

A Rendőrség, ha végrehajtja a jelenleg törvénytelenül hatalmat bitorló bűnbanda 
utasításait szintén illegitim!  Bűntársává, cinkosává, az MSZP/SZDSZ (ÁVH 
szerü)     "öklévé"   silányul és megszűnik Magyarország  rendőrsége lenni! Egy hatalmat 
bitorló illegitim kormány parancsainak végrehajtását, a 
Rendőrség törvénytisztelő tagjainak nem csak lehet, de kötelességük is megtagadni. A 
nürnbergi perek óta, nem lehet arra hivatkozni mentő körülményként, hogy felsőbb 
parancsot hajtott egy katona, vagy egy rendőr végre, tehát nem ő felelős a teteiért és 
azok esetleges következményeiért!
Miután Gyurcsány Ferenc és az MSZP vezetői beismerték, hogy szándékosan 
félrevezették és megtévesztették a választókat a tavaly áprilisi parlamenti választások 
eredménye érvénytelen, semmis! 

Magyarországnak 2006 áprilisa óta     nincs törvényes   
kormánya.
Meddig tarthat még ez az eszement ámokfutás?
Lévay Atilla
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                                        Választások 2002 (Ma is aktuális 2006)

Öt éves voltam, amikor a szovjetek Vörös Hadserege „felszabadított” bennünket, és 50, amikor végre 
abbahagyta azt. Talpnyalóik és kiszolgálóik továbbra is az államapparátusban maradtak és 1990. után már 
„csak” főleg vagyonszerzéssel és egymás segítésével, fedezésével foglalkoztak. Pl. Kuncze Gábor 
belügyminisztersége alatt merészelte Császár Józsefné, a Belügyminisztérium Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztályának vezetője hivatalos levélpapíron megírni, hogy az ÁVH-n nem verték, kínozták és gyilkolták a 
foglyokat. Ennek tudomásom szerint eddig semmi következménye nem volt. Évtizedeken keresztül 
megalázkodva kiszolgálták a megszálló hatalmat és ordas eszmerendszerét ma, ugyanolyan szervilizmussal, 
próbálkoznak a legjobb kapitalistává, liberálissá válni. Vezető pozíciókban lévő, tehát privilegizált 
pártfuncionáriusok percek alatt a legkapzsibb harácsoló kapitalistákká vedlettek át. Medgyessy Péter az elsők 
között volt sztahanovista ebben a folyamatban.  Valószínűleg nagyon sok aljas, becstelen és korrupciós ügy 
vár még feltárásra.  Ez ellen az érintettek- főleg az  MSZ(M)P és SZDSZ tagjai-, legaljasabb módszereikkel  
körmünkszakadtáig  (a szó szoros és átvitt értelmében is) fognak küzdeni.,  Horn Gyula, Kovács László,  
Medgyessy Péter,  Keller László,  Szekeres Imre, Lendvai Ildikó stb..  és elvbarátaik  még ma 12 évvel az 
u.n. rendszerváltás után is szerepelnek a közéletben,  és így vagy úgy megpróbálják irányítani is azt. Az 
ÁVH-s verőlegények és lányok átvedlettek művelt,  nyelveket beszélő, divatos öltönyöket és ruhákat viselő 
zsúrfiúkká és lányokká. Igaz, mára a talpnyalás iránya és a módszerek kissé megváltoztak.  A Vörös 
Hadsereg szerepét külföldi, főleg amerikai újságírók és bankok vették át. Hosszútávon valószínűleg nagyobb 
sikert fognak elérni, mint a szovjetek.  Egy idegen hadsereget behívni és annak segítségével büntetlenül, 
uralkodni, gyilkolni, rabolni, dőzsölni: hazaárulás. A II. Világháború után ezt annak tekintették és úgy is, 
büntették.  Ma, sok esetben ugyanazok az emberek egy idegen pénzhatalom nyílt, vagy burkolt segítségével, 
támogatásával teszik ezt.  
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Budapest utcáin 1956-ban az orosz tankok ellen harcolva hősi halált lehetett halni, ma a globalizmus, a 
nemzetközi nagytőke, mindent és mindenkit gátlástalanul eltipró, kiszipolyozó terrorizmusa és itthoni 
talpnyalóik ellen tollal harcolva, ugyanott már csak hősi éhhalált.
Végre több mint 80 év eltelte után történik valami a szétszaggatott Magyarság egésze érdekében. A 
Státustörvényről van szó. Aljasul hazudozva, riogatnak vele, pocskondiázzák. A Benes Dekrétumokkal 
kapcsolatban, pedig farizeusi cinizmussal kijelentik: egyetértünk ugyan azzal, hogy a Benes Dekrétumok 
minden erkölcsi normát sárba tipró igazságtalanságok, de nem volt időszerű ezt most megemlíteni, mert 
elronthatja kapcsolatainkat szomszédainkal. 

NEM VOLT IDŐSZERŰ?!   Szent-Iványi István!
55 év telt el az óta. HÁT MIKOR LESZ IDŐSZERŰ  ?   Amikor már senki nem lesz 
életben a megalázott, kirabolt és földönfutóvá tett emberek közül. Kovács László azzal riogat, hogy az 
emberek félnek és azért nem mondják meg, hogy kire szavaztak, amikor kijönnek a szavazó helyiségből. 
Istenem, mekkora marhaság. És ezt az az ember meri mondani, akinek elvbarátai utolsó urai voltak az 
Andrássy út 60-nak. Demagóg, jól hangzó, betarthatatlan ígéretekben viszont nincs hiány.  Hihet valaki is 
ezek után ezeknek az embereknek. Hát nem volt elég a 40 + 4 év?  Ennyire feledékenyek vagyunk? Lehet, 
hogy a mostani 2002 választások az utolsó lehetőségünk, hogy ezt megakadályozzuk.

Minden hazája és népe sorsát szívén viselő ember gondolkozzon el ezen! 

Márai Sándor szavai most is igazak, mára talán véresebben igazak, mint valaha.

„A KOMMUNISTÁTÓL (NOMENKLATURÁTÓL) MÉG NEHÉZ LESZ MEGSZABADULNI, 
MERT SENKI SEM OLYAN VESZEDELMES, MINT EGY BUKOTT ESZME 
HASZONÉLVEZŐJE, AKI MÁR NEM AZ ESZMÉT VÉDI, HANEM A ZSÁKMÁNYT.” 
Lévay Atilla 2002/2006  

Huszonhárom óra ötvenkilenc perc.

Vegyük már észre, hogy ma Magyarországon, egy szerencsétlen több mint fél 
évszázadon át kizsigerelt agyondolgoztatott, megkínzott, félrevezetett, agymosott nép 
felébresztéséért, vagy továbbra is rémálomban tartásáért folyik a harc. 

Országszerte és kis helyi szinteken is.
Egy velejéig romlott, gátlástalan, alattomos, a hatalom és vagyon megszerzése és 
megtartása érdekében, bármikor bármire, aljas rágalmazásra, gyilkosságra, hazugságra, 
csalásra képes, jól szervezett csapattal állunk szemben. Nekik fél évszázados múltjukból 
és habitusukból kifolyólag sokkal nagyobb a felkészültségük és ebből fakadóan az 
esélyük, mint egy alapjában véve becsületes, jóindulatú, másokról is ugyanezt 
feltételező, a másik fél cinikus, gátlástalan aljasságát felfogni se képes, gyakran egymás 
között is civakodó csapatnak.
Hazug, hányingert keltő és visszataszító a Veres Jánosok, Gyurcsány Ferencek, 
Kóka Jánosok, Kovács Lászlók, Lendvai Ildikók, Medgyessy Péterek, Horn Gyulák, 
Szekeres Imrék,  stb., aggodalma a létminimum alatt élőkért, az esélyegyenlőségért, 
és a jogállamiságért. 
Orrunknál fogva vezettek minket át a Szovjet uralmú „banán” Népköztársaságból az 
amerikai uralmú „banán” Köztársaságba.
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Nevetséges „esélyegyenlőségi” és „szegénypárti” szólamokat 
hangoztatva elkótyavetyélték, szét - és kirabolták az országot, 
miközben milliárdos vagyonokat harácsoltak össze maguknak.
Korrupciós ügyeket titkosítanak, nyújtanak a végletekig és kennek el. És a „Nép” az 
„Istenadta Dolgozó Nép” még mindig nem vette észre, hogy a rövid néhány év alatt 
összeharácsolt sokmilliárdos vagyonok és a szegénységbe, teljes kiszolgáltatottságba 
taszított milliók között ok és okozati kapcsolat van. Ezeket a vagyonokat azok az 
emberek halmozták fel, akiknek adott helyzetüknél fogva lehetőségük és 
kötelességük is lett volna mindannyiunk közös vagyonára vigyázni és ezt 
megakadályozni.
 

De egy sem volt közöttük, aki megálljt kiáltott volna! 

És most ugyanazok az emberek hoznak nevetséges cinikus döntéseket, becstelen 
módon szerzett milliárdos vagyonaik (hamis és ingatag) biztonságából egyre 
kétségbeejtőbb filléres gondjainkkal kapcsolatban. Emberek! Itt már nem csak 
nemzeti vagyonunkról, több tízezer-milliárd forintról van szó, hanem puszta 
létünkről, megmaradásunkról is!

ÉS VANNAK, MEGVEZETETT, STOCKHOLM SZINDRÓMÁS 
AGYMOSOTT,  SZERENCSÉTLEN EMBEREK,

AKIK, MÉG MA IS HISZNEK NEKIK!
Lévay Atilla 2005/2008

----- Original Message ----- 
From: Lévay Atilla 
To: Népszabadság ; Népszava ; Petofi Népe ; Magyar Nemzet ; Hetek ; Szabad Föld ; Magyar Fórum ; Heves Megyei 
Hírlap ; Heti Válasz ; Fejér Megyei Hírlap ; Dunántúli Napló ; Budaörsi Napló ; Somogyi Hírlap ; 168 Óra ; Demokrata 
; Hócipő ; Blikk ; Békés Megyei Hírlap ; Dunaújvárosi Hírlap ; Mozgó Világ ; Pécsi Hírek 
Sent: Wednesday, May 07, 2008 5:24 AM
Subject: Fw: Egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, lopások 
láttán?

Akinek nem inge ne vegye magára!
Önöknek oroszlánrészük van a jelenlegi rettenetes helyzet kialakulásában és fenntartásában.
Lévay Atilla
----- Original Message ----- 
From: Lévay Atilla 
To: Zatykó János ; Winkfein Csaba ; Wiener György ; Warvasovszky Tihamér ; Vojnik Mária ; Vitányi Iván ; Vidorné 
Szabó Györgyi ; Veress József ; Végh Tibor ; Vécsi István ; Szirbik Imre ; Szép Béla ; Szántó János ; Szakács László ; 
Szabóné Müller Timea ; Szabó Vilmos ; Szabó Lajos ; Szabó Imre ; Szabó Gyula ; Szabó György 
Sent: Wednesday, May 07, 2008 5:03 AM
Subject: Fw: Egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, lopások 
láttán?
----- Original Message ----- 
From: Lévay Atilla 
To: Szabó Éva ; Szabados József ; Szabados Ákos ; Sós Tamás ; Simon Gábor ; Schwartz Béla ; Schwarcz Tibor ; 
Schiffer János ; Sándor István ; Rózsa Endre ; Rónavölgyi Endréné ; Gál Zoltán ; Gál J. Zoltán ; Rába László ; Faragó 
Péter ; Hagyó Miklós ; Hajdu Attila ; Hajdu László ; Vári Gyula ; Varju László 
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Sent: Wednesday, May 07, 2008 4:59 AM
Subject: Fw: Egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, lopások 
láttán?
----- Original Message ----- 
From: Lévay Atilla 
To: Balogh László ; Barabásné Czövek Ágnes ; Bedo Tamás ; Bókay Endre ; Borenszki Ervin ; Bóth János ; Botka 
Lajosné ; Botka László ; Buzás Péter ; Avarkeszi Dezso ; Czinege Imre ; Csákabonyi Balázs ; Csiha Judit ; Csizmár 
Gábor ; Csontos János ; Deák Istvánné ; Dér Zsuzsanna ; Havas Szófia ; Mécs Imre 
Sent: Wednesday, May 07, 2008 4:56 AM
Subject: Fw: Egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, lopások 
láttán?
----- Original Message ----- 
From: Lévay Atilla 
To: Arató Gergely ; Suchman Tamás ; Érsek Zsolt ; Gyula Ferencné ; Gyárfás Ildikó ; Gúr Nándor ; Göndör István ; 
Gogös Zoltán ; Godó Lajos ; Géczi József Alajos ; Gazda László ; Garai István Levente ; Frankné Dr.Kovács Szilvia ; 
Földesi Zoltán ; Fogarasiné Deák Valéria ; Filló Pál ; Fetser János ; Fedor Vilmos ; Mester László ; Alexa György 
Sent: Wednesday, May 07, 2008 4:54 AM
Subject: Egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, lopások láttán?

Tisztelt képviselő hölgyek és urak!
Önök továbbra is a hatalmat törvénytelen, brutális eszközökkel bitorló Gyurcsány Ferenc, Veres 
János, stb., vezette tolvajbanda oldalán vannak? 
Milliárdok tűnnek el szőrén, szálán, de felelős, tettes nincs? (Póstabank 132 milliárd forint!, Rákóczi 
Bank 500 millió forint! A lista nagyon hosszú lesz, ha majd minden kiderül.)
Nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy a rövid néhány év alatt összeharácsolt 
sokmilliárdos vagyonok és a szegénységbe, teljes kiszolgáltatottságba taszított milliók között ok és 
okozati kapcsolat van! Ezeket az összegeket a magyar néptől, mindannyiunktól lopták el! 
És egy sincs önök között, aki megálljt kiáltana a folyamatosan kiderülő hazugságok, csalások, 
lopások láttán?
Önök, vagy megvezetett szerencsétlen senkik, vagy haszonélvezői a jelenlegi velejéig korrupt 
rendszernek! Harmadik változat nincs!
Hogy fogják majd később saját mostani szerepüket látni és unokáiknak megmagyarázni? 
Meddig tarthat még ez a lemmingszerű ámokfutás? Nem süllyedtünk még elég mélyre?
Lévay Atilla

MAGYAR SZOCIALISTA MILLIÁRDOSOK PÁRTJA /MSZMP/

Fohász!
 

„És a múltat végképp eltörölni!”
 Becsapott, agyon sanyargatott, kirabolt, Nép most (ÚJRA) indulj velünk! 

Negyven évig megint:

Higgyetek nekünk!     

Ha majd mindenetekből ki lesztek forgatva, földönfutókká téve és teljes reménytelenségbe taszítva, 
amikor már csak az alkohol és az öngyilkosság között választhattok, milliárdos vagyonaink 

eredetével, off-shore cégeinkkel, és titkos bankszámláinkkal kapcsolatban akkor se tegyetek 
fel kellemetlen kérdéseket! Ti csak:

Higgyetek Nekünk!     

Ne kérdezzétek, hogy mibe került a Magyarságnak a „TANÁCSKÖZTÁRSASÁG", Kun Béla, 
Szamuely Tibor, Linder Béla és társaik vérgőzös rémuralma 1919-ben, a „FELSZABA-DÚLÁS” 
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1945-ben, Rákosi, Gerõ, Farkas, Révai, stb., 56 után Kádár, Apró, Dögei és később Horn, 
Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai és bűntársaik regnálása, 
emberéletben, szenvedésben és anyagi kárban, ti csak:

Higgyetek Nekünk!

Amikor már megint suttogni sem mertek majd saját hazátokban és az ötvenes évek 
béli "csengőfrász" újra mindennapi valóság lesz Magyarországon! Akkor is:

Higgyetek Nekünk!

Ha majd megint az Andrássy út 60, vagy valami hasonló intézmény pincéiben lesztek bebörtönözve 
és embertelen brutalitásba züllesztett őreiteknek az lesz utasításként a falakra írva, hogy: 

„Ezeket az embereket ne csak őrizd! Gyűlöld is!” Akkor is:

Higgyetek Nekünk!     

És, ha, majd megint egy új 301-es parcella jeltelen tömegsírjaiba dróttal hátrakötött kezekkel, arccal 
lefelé fogtok kerülni:

AKKOR IS! ÉS OTT IS!     HIGGYETEK NEKÜNK!  

Eddigi országlásuk, szennyét mocskát, gyilkosságait, harácsolásait, csalásait, sikkasztásait, 
pénzmosásait akarják most az elvtársak itt-ott megnézni, megmosolyogni, és végleg mindent 

lezárni, a még létező aktákat is megsemmisíteni és utána makulátlan, tiszta lappal a kezükben újra 
elölről kezdeni mindent. Ha hagyjuk, hogy ez megtörténhessen, megérdemeljük sorsunkat, ami 

végkifejletében, katasztrofálisabb lesz, mint eddigi történelmünk összes veresége és 
vesztessége együttvéve.

Lévay Atilla 2002/2009
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