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A magyar keresztény állam hivatalos ünnepén, Szent István napján, a
magyar keresztény államra leselkedő legnagyobb veszedelemre hívjuk
fel a figyelmet, és Dante-val szólva intjük minden magyar testvérünket a
helyzet komolyságának tudomásulvételére. O Beata Ungheria, se non si
lascia piú malmenare. (Óh boldog Magyarország, bár csak ne hagyná
magát megtéveszteni.) – Dante Alighieri: La Divina Commedia (Isteni
színjáték).

EZEK MAJD MEGNYOMJÁK A CSENGŐT…
Ez most már nem játék.
Még nem ismert háttérből, ám irdatlan pénzeket megmozdítva néhány EU-s ország elfoglalása
kezdődött meg az elmúlt hónapokban.
Elsősorban a miénk. /A számok majd később/.
Az eddigiek csak az előőrsök. Mert- mint hírlik- afrikai és távol keleti országokból újabb százezres
tömegek indultak dél- Európa felé. Kitömött pénztárcákkal. /Különben az első vonatokra sem
tudnának felszállni/.
És itt az első nagy kérdés!
Bevándorlók? Nem. Ez az első perctől kezdve egy súlyos e századi, pénzelt,
politikai félrevezetés. Meghatározóan nagy részük nem is migráns.
Mondhatnánk, hogy menedékkérők, de a menedéket kérők – kérni
szoktak. Vagy előre, vagy a helyszínen. /ld. Az ’56-os magyarok külföldi segítése, ám előzetes
folyamodványok alapján./.
Ám itt ilyesmi sutba dobva.
E sorok írásának napján /2015. augusztus 15./ minden eddigi „ rekordot” megdöntve 16oo-an
sétáltak át, futottak be Szerbia felől hazánk területére, Csongrád megyében. Miközben rendőrök
szemlélték a vonulást. Ez évben összesen 123 ezer 157 fő.
A törvény betűit nézve – valami politikai szájzár miatt – kerülgetünk egy kifejezést, de mégis itt van:
mindenki /a végül menekült-státuszt kiérdemlő is/
törvénytelen határsértő, még akkor is, ha az „ európai liberális szabadság” következményeként a
„ légies határok” lett a divatos kifejezés.
Íme az eredmény. Erre senki, de senki nem gondolt, amikor éveken át passzírozták a szavakat az
EU okosai…
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A törvénytelen határátlépést mindenütt a világon büntetés követi. Volt, amikor golyó járt érte a
nyugati magyar határon, /amikor még egy bizonyos határsávba sem lehetett belépni, csak külön
engedéllyel/, vagy a berlini falnál.
A néhány televíziónak mutatóba megjelenő határőrző lovakon fordítva ül tehát a magyar és a
brüsszeli hatalom. Jó szolgálatként kezeli az első, súlyos törvénytelenséget: egy ország határának
engedély nélküli átlépését!
.
És ettől a ponttól kezdődik minden politikai csiki-csuki, magyarázkodás, mellébeszélés, ez az
„alapja” az ellátási kötelezettségnek. Az pedig az egyenes következménye, hogy hetek alatt
megteltek a városok utcái, parkjai olyan emberek tíz és tízezreivel, akik azt sem tudják, hogy a
térképen hol vannak.
Minden esetre jókat heverésznek, szép idő van.
De mi lesz, ha megjön az eső, a vihar s majd a hó meg a tél?...
Hová megy ez a töménytelen, telet sem ismerő ember?
/S ide írom még egyszer a mai hírt: további, sok százezres tömegek vannak
indulóban dél-Európa felé./
És, mi lesz a már itt levőkkel? Nem nehéz elképzelni…
Ők a rosszabb idő beálltával el kezdenek csoportokban /majdnem azt írtam bandákban/ lófrálni.
Élelmet keresni, tetőt a fejük fölé. A menekült táborokban elhelyezettek egyszerűen ki fognak törni
mondván: ők, a teljes ellátás mellett nem börtönre számítottak. Már hallatszott ilyen hang…
Az lesz a „ szép, új világ…”
És gondold végig mindezt te nagyszájú libi. Te, aki 1989-90 óta még a Parlamentben is azt
harsogtad, hogy „ az idegen szép!” És most is pártfogolod
ezt az ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan, az európai kultúr-rendszerben elfogadhatatlan
tömeget. /ld. a ballibis pártok szimpátia tüntetései./
Ám egyszer csak a te házad vagy lakásod ajtaja előtt fognak megállni 10-en, 20-an, 30-an és
megnyomják a csengőt. Ne, ne reménykedj. Nem azt kérik majd, hogy adj egy pohár vizet vagy a
gyereknek kenyeret. Nem. Azt fogják kérdezni, hogy hányan élnek ebben a látható jólétben. És
majd akármit is mondasz, ők azt válaszolják valamilyen hottentotta testbeszéddel, hogy bizony mi
itt többen vagyunk, mint látnivaló. És libikém, bizony benyomulnak hozzád. Akár akarod, akár nem.
S, ha netán nálad nem férnek el átmennek a szomszédba és ott is megnyomják a csengőt.
És nincs az a magyar rendőrség, amely kiteszi őket.
Magánlaksértés? /Büntető Törvénykönyv 221.§./ Ugyan már.
És akkor neked, libikém, az idegen még mindig szép lesz? De hol fogsz aludni a családoddal?
És a szomszédok, sokan. Százan és sok-sok ezren.
Mert csak a vak nem látja és az agyament ember nem érti, hogy ez a tömeg elsősorban ránk van
eresztve.
Nem látjuk? Az Ausztria felé tülekedőket is mi huzigáljuk le a vonatokról, nehogy eljussanak
takaros osztrák szomszédainkhoz és onnan tovább. Az ottaniakat meg hozzánk szeretnék
küldözgetni, nagy erővel.
Vagy mi nem egyformán vagyunk tagjai ennek a bizonyos EU –s konglomerátumnak?
Mi vagyunk tehát Schengeni lerakodóhely?
Schengeni Végrehajtási Egyezmény /1995/: „… megerősíti a külső országokkal szembeni
ellenőrzést, amely… elsősorban biztonsági célokat szolgál.”
Mint látható: a miénket biztosan nem.
Ugyan ez az Egyezmény mondja ki /teljes jogúan 2008-ban írtuk alá/ :… „nem schengeni
országokból csak határellenőrzés után lehet belépni.”
Az épülő határzár 170 egynéhány kilométer hosszon csak erőteljes, fegyveres ellenőrzés mellett
lehet eredményes, hiszen az érkezők mindenre el vannak szánva. A bontásra is…
Milyen tömeg áll tehát itt? Egy törvénysértő, lassan több száz ezres tömeg.
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Végig gondolni is elborzasztó.
És nincs tudomásunk arról, hogy egyetlen egy határsértőt is megbüntettek volna az elmúlt
hónapokban.
E megnyomorított helyzetben lévő hazánknak óriási anyagi teherrel jár mindez. Az EU azonban
baksissal nyomja ki a szemünket. Mintha nem látná, hogy mi történik. Az összeget le sem írjuk,
csak azt, hogy egy nyár eleji statisztika szerint /Eurosat MTVA Sajtó-és Fotoarchívum/ hány
emigráns jut Európában, egy millió lakosra számítva:
Horvátországban, Szlovákiában 9-9,
Csehországban 34,
Egyesült Királyságban 114,
Franciaországban 224,
Görögországban 240,
Ausztriában 1141,
Hazánkban 3322
Ez a szám önmagában egy kiáltás a világba!
Eközben ezt a szót: kitoloncolás nem is halljuk. Tehát azt, hogy – akár állami költségen - a
„gazdasági menekülteket” repülőre ültessük és folyamatos légihídon oda szállítsuk vissza,
ahonnan eljöttek! Vagy abba a célországba, ahová indultak.
Más megoldásokon csak a politika koptatja a száját és „emberi jogokról” beszél. Eközben a
mienkről – egy szót sem.
Pedig a mi jogunk is legalább annyi, mint azoké, akik ránk törtek, akiket ránk eresztettek.
Az 1956-os magyar forradalom óta Magyarország legnagyobb próbáját igyekszik átélni, az ellene
induló támadást kivédeni.
Magyarország nagy bajban van.
Magyarországot tehát meg kell menteni!
Az események áradását látva, ma már minden eszköz megengedett!
Murányi László
Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
8708/150820
Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!
„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki
László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX.
század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a
globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében
működik. (Alapszabály)
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes
történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj
nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.huhonlapon is.
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Nyílt levél
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Kedves Pataki Béla Barátom!
Véleményem szerint tökéletesen igazad van, mindenkit fel kell világosítani.
Például az MVSZ Sajtószolgálat is segíthetne tudatni a magyarokkal, hogy nemrég 153-ból
spermadonornak jelentkező magyarból állítólag már csak 3-nak a spermája bizonyult
megtermékenyítésre alkalmasnak. Ez azt jelenti, hogy valakik, valamilyen módon ivartalanítanak
minket! Miért? Például azért, hogy a "kiürült" ingatlanainkat nagy haszonnal eladhassák a
migránsoknak. A kipusztítás hatékony módja a "reform ételekkel és italokkal" ivartalanítás. Ezt
"Nemzeti Stop Só Programnak" nevezték el. Televíziós sorozatában dr. Czeizel Endre kezdte el
rábeszélni a magyarokat a genetikai torzulásokat, pl. ivartalanodást is előidéző "sózási reformra".
Arra, hogy ne konyhasóval, hanem kálisóval sózzanak. Tudhatta, hogy 1950-ben Nobel-díjat is
kaptak, akiknek a nátrium és kálium dózis hatás mérési kísérletei bizonyították állatoknál
(patkányoknál) és embereknél is a csökkentett konyhasó dózis és a növelt kálium dózis betegítő,
életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait. Egyébként 1960 óta a hazai élelmiszer növények
káliumtartalmát kálium műtrágyákkal is növelik. A növényekkel bejuttatott káliumtöbblet is
ivartalanít, lásd a szlovák akadémiai kutatóintézetből kikerült mellékelt közleményt. Az idézett
hatásmérési bizonyítékokat közzétettem a www.tejfalussy.com honlapomon is. Email könyvek,
Videók, MEHNAM rovat. Az eredményes önvédelemhez elsősorban a MEHNAM 470-ben található
dokumentumok, és az Email-Könyv 1. és 94. mindenki által alaposan tanulmányozása szükséges.
Nem is magyar, aki hallgat róla!
Már sokszor kértem az Magyarok Világ Szövetségét, hogy a hírleveleivel is segítsen felvilágosítani
a hazai és külföldi magyarokat a kálisóval fajirtásról, és a személyes védekezés szükségességéről
és módjáról. Itt is kérem!
Verőce, 2015. 08. 21.
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