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Zsidó holokauszt büncselekményi védelme
2010-01-15 - Gróf Endre közgazdász Pécs
A gázkamrák létezését, a zsidó holokauszt propagált ténylegességét és
méreteit cáfoló könyvek, nyilatkozatok, dokumentumok.
Mi lehet az indítéka a zsidó holokauszt büntetőjogi védelmének?

Nyomtatható változat
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerõsének!
Írjon ön is cikket!
Zsidó holokauszt
és bűncselekményi védelme.
Érthetetlen előttem, hogy egy eseménnyel való történelem-tudományi foglalkozás hogyan válhat
büntetőjogi kategóriává ? Ezen abszurditás okát keresve kezdtem foglalkozni a zsidó holokauszt
témájával.
Az már mindenképen gyanút keltő, hogy egyes országokban törvényileg tiltják a zsidó holo-kauszt
kutatását, és annak bármilyen formájú, mértékű minősítését, relativizálását, bírálatát, tagadását.
Emberileg ugyanis nehéz megérteni, hogyha valami igaz, akkor miért kell ilyen tiltást foganatosítani ?
Sőt örülni kellene annak, hogy mások, vagyis minél többen foglalkozzanak vele, s győződjenek meg
maguk is annak valóság tartalmáról. A tények ugyanis köztudot-tan makacs dolgok,
megmásíthatatlanok, és azok bármilyen jellegű vizsgálódásoktól, vagy éppen a tagadásoktól nem
fognak változni.
Volt alkalmam együtt élni, iskolába járni a Horthy rendszerben zsidókkal, akiknek zsidó voltuk elő
sem került, s akiket éppúgy szerettünk, becsültünk mint bárki más tisztességes, becsületes embert, s
soha semmiféle megkülönböztetésre még csak nem is gondoltunk. Amikor pedig diákként kikísértük
őket az állomásra, megsirattuk mindnyájan az elhurcoltakat, s aggódtunk értük.
De a mostani zsidó politika kiirtotta belőlem ezt az érzést és teljesen ellentétes indulatokat
gerjesztett bennem, s szinte már azt mondom, hogy kár volt minden csepp könnyért értük. Ez
persze így nem igaz, mert azokat ma is szívembe zárom, hiszen azok magyarok, velünk azonosak
voltak
Éppen a múlt pozitív zsidó emléke és a ma felbőszítő, gyűlöletkeltő valósága késztetett arra, hogy
utána nézzek, végül is mi hát a történelmi tény ? Mi igaz ebből a nagy holokausztozásból ?
Kezdtem a Pécsi Megyei Könyvtárban fellelhető két Nünbergi perről szóló könyv elolvasásával, hogy
ott vajon miket találok ? Hát mellékes jellegű gázkamrára utalást, holokauszt kifejezés pedig
egyáltalán elő sem fordult, hasonlóan „Az utolsó csata” című Dávid Irving által a nürnbergi perről írt
könyvben.
Ezek után egyre erősödni kezdett bennem az a felvetés, hogy itt vajon nem, „ epur si mouve”
szindrómáról van-e szó, hogy ne derülhessen ki az igazság, ami - legalábbis annak nagyságát,
mértékét tekintve - kínossá válhat. ?
Kutatásaim során bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen erről van szó !
Magát a holokauszt szót a hetvenes évektől kezdve használják , amelyet a "L. Holicauste " , Elie
Wiesel "Naut" (Éjszaka) című könyve alapján készített film népszerűsített. ( Roger Garaudy :"Az
izraeli politikát megalapzó mítoszok c.könyv 134.old.) Ebből, a zsidók által Hollywoodban készült
amerikai filmből vették át a kifejezést, s tették általánossá .Felismerték ugyanis, hogy a II.
Világháború által leigázott európai államokban jó lehetőség kínálkozik arra, hogy egyedülálló
jelleggel, -a történelemben eleddig népesség, vagy vallási csoport részére soha nem alkalmazott
módon- a deportált zsidók után kártérítést követeljenek.
Népirtás, -mai divatos szóval holokauszt-, ugyanis sajnos számtalan volt már. Példaként elegendő
csupán az örmény népirtásra hivatkozni, vagy tíz millió hutu holland kiirtását; az ukrán parasztság
mintegy hét millió exodusát, avagy a II. Világháború befejezését követően a nyugati lágerekben egy
év alatt elpusztult egy millió német hadifoglyot, méginkább pedig a több tízmillió szovjet gulágokon
elpusztult rabot említeni..
Elkezdődött tehát a II.-ik világháború vesztes államainak, elsősorban Németországnak pénzügyi és
erkölcsi zsarolása, amit Izrael az USA irányításán keresztül tudott kikényszeríteni.
A meghaltak létszáma 12 millióról indult. Abszurd volta miatt ez a szám nem volt sokáig tartható, így
ma mintegy 6 millió áldozatról beszélnek.
Hal Turner népszerű amerikai rádiós a Turner Rádió Network 2007 jún. 4.-i adásában: "A
Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos dokumentumai bizonyítják, hogy a holokauszt egy csalás volt ! A
nemrég közzétett, évekig titkosított adatok azt mutatják, hogy a koncentrációs táborokban összesen
271.301 ember halt meg. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész állítás teljességgel koholmány
volt". Fénymásolatban bemutatja az ominózus vöröskeresztes dokumentumot is, ami a náci
koncentrációs táborokban bekövetkezett halálesetek számát rögzíti, és mindeddig a németországi
Arolsenben őrizték hét lakat alatt. A leleplezést csönd fogadta az illetékes helyeken (Genfben,
Berlinben, New Yorkban és Tel Avivban…)
Legutóbb (2009 január) Richard Williamson brit püspök a Svéd Televizió egyik adásában jelentette
ki, hogy nem hisz a náci gázkamrák létezésében, s úgy vélte, összesen 300 ezer zsidó halt meg a
vészkorszakban természetes halállal. (Magyar Nemzet 2009 jan.27; Szittykürt 2009 márc.)
A 6 milliós nagy számhoz azonban hozzá kellett rendelni valamiféle elpusztító gépezetet is, s
megszületett az auschwitzi gázkamra elmélete, amely a valóságban -a felsorolt irodalmi kiadványok,
a DVD-k és a számtalan média cikk és interjúk alapján- soha sem létezett.
Azt senki nem vitatja, hogy embertelen és elítélendő mindenfajta elhurcolás, így természetesen a
zsidók deportálása, táborokba hurcolása is. Azt sem vonja kétségbe senki, hogy sokan szenvedtek,
másokkal együtt a zsidók is és pusztultak el ezekben a táborokban. Azonban sem a számadat, sem
a gázkamra nem valós történelmi tény.
Ám ha ez kiderülhetne, két probléma származna ebből:
- nem lehetne a továbbiakban morális, gazdasági, és politikai fegyverként használni a bűnös nép és
a zsidó holokauszt kifejezést, és

http://www.politaktika.hu/hirek/holocaust54875412
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Nemzeti vita a
franciaságról
Eric Besson: ”Meg kell
erősíteni a nemzeti
azonosság értékeit, és a
franciaság büszkeségét”.
Terebélyesedő botrány a
német katolikus
egyházban
A múlt hét elején a berlini
Canisius College egyházi elit
iskolájában ismerték el a
tanulók szisztematikus
megalázását.
Pakisztán jobb
politikusokat érdemelne
A talibánok nem képviselnek
olyan erőt Pakisztánban,
hogy ellenőrzésük alá
vonhatnák az országot. A
legnagyobb gond a
szegénység.
Hajsza az adócsalók után
Hollandia, Ausztria és
Belgium felsorakoztak
Németország mellett,
kifejezve hogy ők is
érdekeltek lennének
adócsalókra vonatkozó
adatok megszerzésében.
Kiszivárogtatott részletek a
halálos Nato támadásról
2009 július elsején minden
alakulat megkapta az új
taktikai direktívát, ami
egyértelműen meghatározta,
hogy hogyan és milyen
módon lehet halálos erőket
bevetni, a civilek védelme
érdekében.
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Háromszéken több példa
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A hatékony közbiztonság
szervéről a Horthy korszak
alatt
A Horthy korszak magas
szintű személyi és
vagyonvédelemi szerve, a
csendőrség működéséről, és
hatékonyságáról.
Obama keményebb
fellépést ígér Kínával
szemben
Obama amerikai elnök
állandó nyomással akarja
rábírni a renitens országokat,
köztük elsősorban Kínát az
USA iránti nyitottabb
kereskedelempolitikára.
Mondd Te kit választanál?

Page 1 sur 6

Írjon ön is cikket - Hírek - Zsidó holokauszt büncselekményi védelme
- felmerülne az a kérdés is, hogy milyen alapon kasszíroztak be dollár százmilliárdokat erre való
hivatkozással. ?
Tenni kellett tehát valamit ezen lehetőség ellen, ezért rákényszeritették az európai országokra a
zsidó holokauszt történészi kutatásának megtiltását elrendelő büntető törvény elfogadását, s
bűncselekményi tétellé minősítették annak bármiféle kritikáját, relativizálását, tagadását.
Időközben azonban egyes gondolkodóknak elegük kezdett lenni - ebben kezdeményezők éppen a
zsidó vallásúak voltak - eme
- egyoldalú történelem hamisításból,
- a történelmi kutatás objektív jellegének megkérdőjelezéséből
- a történelem-tudománynak a gazdasági érdekek szintjére való degradálásából,
s eleinte még óvatosan, de relativizálni kezdték a méreteket, a gázkamrákat és az Endlösung tényét
is. Majd sorra jelentek meg az erről szóló vélemények, újságcikkek, könyvek. (lásd: irodalomjegyzék)
A francia történész szakma 19 képviselőjének Szabadságot a történelemnek 2005 évben tett
nyilatkozata " A történelem nem jogi szabályozás tárgya. Szabad államban sem a parlament, sem az
igazságügyi hatóság nem határozhatja meg a történelmi igazságot " (M.Demokrata 2006 jan.26)
Chirac francia köztársasági elnök: "nem a törvényeknek kell írniuk a történelmet (M. Demokrata 2006
jan.26)
Jean Baynac neves francia történész 1996-ban a Le Nouveau Quitidien című napilapban beismerte ,
hogy a holokauszt ismert ábrázolása csupán néhány tanú vallomásán alapszik. "bizonyító erejű
dokumentumok hijján a történészek kerülik a gázkamrákról való vitát " (M.Demokrata 2006 aug.31.)
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Mondd Te kit választanál?
Lassan megkezdődik a
kopogtatócédulák gyűjtése...
Német élelmiszer láncok a
fenntartható növekedésért
küzdenek
A német diszkont láncok a
bázisukat külföldi
terjeszkedéssel szélesítik,
ahol nem csak a
vetélytársak vannak
kevesebben, de a haszon is
zsírosabb.
Pazarlás az éhínség
szomszédságában
Európában és az USA-ban a
megtermelt élelmiszerek 3050 százalékát dobják ki,
amivel a közel 1 milliárd
éhező négyszeresét lehetne
jóllakatni.

és a legutóbbi időkből:
Lemonde francia lap Kilencszáz európai történész nevét közli, akik eddig csatlakoztak az
úgynevezett blois-i felhíváshoz, amely szabadságot követel a történelemnek, hogy az állam büntető
eszközökkel ne avatkozzon a történelemírásba, beleértve a holokauszt kutatást. Három magyar
történsz is aláírta ( M.Nemzet 2008 nov.29)
A szabad és objektív történelmi kutatásnak szükségszerűen foglalkoznia kellene a holokauszt
fetisizálását szolgáló propaganda hazugságainak, tudatos félrevezetéseinek bírálatával is.
Közismertté válhatna, hogy
-Misha Defonseca: Túlélni a farkasokkal ( igazi neve Monique DE Voel, nem zsidó : a történetet csak
kitalálta )
-Bernard Holstein : Soul c.lágerregény ( igazi neve Brougham, nem zsidó; az utolsó szálig fikció.)
-Binjamin Wilkomirski: Töredékek, gyermekkori emlékek; Könyvének nagydíjai USA-ban,
Franciaorzságban, Angliában.: igazi neve Bruno Dösseker keresztény , az újjábból szopta az
egészet.
-dr. Nyiszli Miklós: dr. Mengele boncoló orvosa voltam: közönséges hamisítvány
( Magyar Demokrata 2008 március 19(
Kertész Imre :Sorstalanság című egyetlen könyvéért Nobel-díjra tupírozott „író” egy napig volt
Auschwitzban
Nyilvánosságot kaphatna olyan történés is, amit Primov Lévi az auschwitzi túlélés c. könyvében, -aki
rab volt- írt meg : " a szovjetektől való félelmében ő is az SS-őrökkel való visszavonulás mellett
döntött. Végülis alig nyolcszázan maradtak a táborban, húszezren pedig a „náci tömeggyilkosokkal”
való további együttélést választották." (M.Demokrata 2006 máj.11 )
Avagy helyet kapna a náci táborokban elő nem fordulható zsidó kegyetlenkedés is, amit Shlomo
Morel a lengyel schwientochlow halálgyár parancsnoka 1945 novemberben a szovjet megszállás
után követett el, aki ma Izraelben él, és Izraeltől két ízben történt kérés ellenére sem adják ki a
lengyeleknek.
Néhány hónap alatt 80 ezer foglyot kínoztak halálra.Pl. kezet lábat összekötötték és úgy verték
ágyúgolyóként a fejét a falba; németekkel verették egymást ; egymás gerincére kellett ugrani ; olyan
erővel ütötték őket, hogy kiugrott a szemük ; megerőszakolták a német nőket; egy 13 éves kislány
terhes lett , arra tanították a kutyákat, hogy a német férfiak nemi szervét leharapják ; saját kezűleg
fojtott meg foglyokat ; Ő közvetlenül 1700 fogoly haláláért felelős .( M. Nemzet 2005 jan 24.)

Miért kell felszámolni az
MSZP-t
Az MSZP az anarchia
fenntartásában és a nemzet
elnyomásában érdekelt párt,
ami már az ország létét
veszélyezteti.
Angela Merkel vevő az
’adócsalók’ listájára
Több mint 1500 név szerepel
a német kormánynak
felkínált ’adócsalók’
listájában. A titkos
számlákba kimentett pénz
100 milliós nagyságrendű.

Víztisztító
berendezés /
berendezések
Vízlágyító
berendezés
Víztisztító
készülékek

Dunának gangnak egy a
hangja
Azt hiszik, a kereskedelmi
tévézés kizárólag
színvonaltalan lehet. Aminek
pedig ott a címében, hogy
magyar, az már ettől profi
munka, tessék hanyatt
vágódni tőle.

Ma már egyértelműen bizonyítottnak látszik, hogy nem volt Endlösung, nem voltak gázkamrák, és
minden jóérzésű ember elítéli, hogy a zsidók II. Világháborús szenvedéseit, és halálukat féktelen
anyagi haszonszerzés tárgyává degradálták a holokauszt-ipar képviselői.
Gyurkovics Tibor író :"Valóban a zsidóság a holokauszttal a végtelenségig visszaél. Nem szégyenlik
a szenvedéseiket búsás aranyra váltani a holokauszt-iparban." (M.Demokrata 2004 szept.30. )
Ez a mítosszá dagasztott állandó holokausztozás azonban nem szimpátiát, hanem éppen
ellenérzést vált ki az emberekben *, különösen azonban, -így bennem is - akik a kommunista
rendszerekben hasonló, vagy még súlyosabb szenvedéseken mentek keresztül. Ezekről azonban
nem lehet, nem szabad a zsidó holokauszttal párhuzamos jelleggel még beszélni sem, nemhogy
hasonló értelmezésben foglalkozni.
.
Ugyancsak fokozza a holokausztozókkal szembeni ellenérzést az a tény is, ahogyan éppen azok,
akik –miközben a „megkülönböztetendő” szenvedéseikre hivatkoznak - miként foglalják el a
palesztinok földjeit, hajtanak végre célzott likvidálásokat, bombáznak szuverén államokat, kínoznak
elfogott rabokat, és miként irtják válogatás nélkül a palesztin őslakosságot. Natan Vilnai helyettes
hadügyminiszter februárban (2008) nyiltan kijelentette::” Gázában „soát”, azaz holokausztot hoznak
létre” .(Magyar Nemzet 2008 nov. 19 )
Sajnálatosan nagy kár, baj, sőt világméretű humán és biztonságpolitikai probléma, hogy van egy
nép, amely magát Isten kiválasztott népének tartva (ősrasszizmus, az Übermensch elődje) vallási
alapon lenéz mindenki mást, a „gojokat”, s az USA erejére támaszkodva magának gazdasági és
politikai előjogokat vindikálva ezzel ellenszenvet, gyűlöletet, békétlenséget indukál, vált ki szerte a
világban *.miközben nem vesz figyelembe semmiféle intést, figyelmeztetést
- Soros György magyar származású USA bankár a zsidó alapitvány előtt tartott beszédében azt
mondta: " Az antiszemitizmusnak a zsidók és Izrael az okai. Sőt saját magát is okolta, amiért
Mahathir Mohamed malajziai miniszterelnök joggal mondhatta, hogy a zsidók uralják a világot." ( A
zsidó távirati iroda tudósítása; megjelent M.Demokrata 2003 nov. 17 )
-Kathleen Christison 30 évig a CIA-nál közel-kelettel foglalkozó ügynök Izraelről írott könyvében:
"Izrael az önpusztítás felé halad, és saját magában kell keresnie katasztrófájának okát" Civil
társadalma "rothadt". "eszméletlenül brutális, amely fittyet hány a törvényességre és a polgári
erkölcsre" ( M. Nemzet 2006 júl 19 )
Az emberiségnek békére, szeretetre és egymás kölcsönös megbecsülésére lenne szüksége a
gyűlölködés és mások feletti uralkodási vágy helyett.
Reménykedjünk !
Pécs, 2009
Gróf Endre közgazdász
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*A Pew Resarch Center közvéleménykutató (Magyar Nemzet 2008 szept. 9.) legújabb felmérése azt
a meglepő eredményt hozta a zsidóellenes magatartásról, hogy több európai országban növekszik:
Spanyolország 46 %, Lengyelország 36 %, Oroszország 34 %,… indiaiak 32 %, kínaiak 55 %, míg
Japán és Délkorea a két érték kötött helyezkedik el, Amerikában 7 %.
Irodalmi hivatkozások:
„A talmud magyarul” (Somerset publicatoins California
„Cion bölcsek jegyzőkönyvei” (Interseas Editions)
„A hatmilliós zsidó mítosz nyomában” (Richard E. Harwood)
„Összeesküvés: A Nietzschei birodalom”:
„Zsidó történelem, zsidó vallás” Israel Sahak
„A hlokaszt-ipar” ; Gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről : Norman G.
Finkelstein
„Az izraeli politikát megalapozó mítoszok” : Roger Garaudy
„A tiltott igazság” Tények és gondolatok a holokausztról: Anonymus 2004
„Egy üres zsák nem áll meg magában. Az auschwitzi”gázkamrákban” történt „megsemmisítés” mitosza” Lars Andelskoch
„Nünberg Az utolsó csata” David Irving
„A kommunista párt és a zsidóság” Szabó Róbert
„Zsidókérdés magyarországi irodalma : vitéz Kolozsváry-Borcsa Mihály
„Harc a zsidó veszély ellen” :Bosnyák Zoltán
„Zsidó szupremácizmus, A zsidókérdés amerikai szemmel” dr. David Duke
„A nemzetközi zsidó”: Henry Ford
„Bolsevizmus és zsidóság” Jerman Fehst
„A zsidók világuralmi törekvései” Kmoskó Mihály
„Világuralmi téboly” dr. Plenter János
Üzletszerű hamis holokauszt irdalom. Magyar Demokrata 2008 márc. 19.
-Misha Defonseca: Túlélni a farkasokkal ( igazi neve Monique DE Voel, nem zsidó : a történetet csak
kitalálta )
-Bernard Holstein : Soul c.lágerregény ( igazi neve Brougham, nem zsidó; az utolsó szálig fikció.)
-Binjamin Wilkomirski: Töredékek,gyermekkori emlékek; Könyvének nagydíjai USAban,Franciaorzságban, Angliában.: igazi neve Bruno Dösseker keresztény , az újjábból szopta az
egészet.
-dr. Nyiszli Miklós: dr. Mengele boncoló orvosa voltam: közönséges hamisítvány
Kertész Imre :Sorstalanság . egy napig volt Auschwitzban
DVD
Dávid Cole interjújaDr.Franciszek Pipperrel : A holokauszt legenda, avagy a „Gázkamra buborék”:
Tények és hazugságok.
„Az utolsó óráig„ :Hitler titkárnőjének visszaemlékezései
Cikkek
David Irving : az Auschwitzi gázkamra létezésének és működésének cáfolata (Magyar Demokrata
hetilap 2003 nov.6 )
„Az antiszemitizmus vádja mint politikai eszköz” Magyar Nemzet 2004 febr. 21
David Irving: „A történész kétli, hogy Hitler szerepet játszott a népirtásban” ( Magyar Nemzet 2006
márc.
Hal Turner amerikai rádiós : „ a holokauszt egy csalás volt…” Magyar Demokrata 2007 júl. 12.
„A Zyklon B gázról” Hosszú bosszú cikkben : Magyar Demokrata 2004 júl. 29
Kohn Lukacs: nincs gázkamra bizonyíték : Magyar Demokrata 2001 jún 7.
„Hivatalos lengyel jelentés az Auschwitz-i „gázkamrákról” „ Szittyakürt 2008 december
Tájékoztató kiegészítések
Izrael politikai elhelyezkedése
(Jewish Wold Revieró zsidó folyóirat: " … még a BBC-ben is elhangozhat, hogy szűk zsidó csoport
irányítja az amerikai külpolitikát /Magyar Nemzet 2003. dec.12./
"Az USA ugyanúgy Izrael gyarmata, mint ahogyan Izrael amerikai gyarmat. Bush Sharon
hegedűjátékára táncol, de Sharon haptákba vágja magát, ha amerikaiak parancsolnak nekik
valamint. (Megjelent az USA elektronikus újságjában /M.Nemzet 2005.jan.27 / )
Neswsweek (Magyar Nemzet 2008 okt.
„A Közel-Keleten senki sem tesz különbséget az Egyesült Államok és Izrael között”
Tzipora Menachet izraeli kormány szóvivője az Izraeli TV interjujában 2009 febr.1-én
„Tudjuk nagyon jól, hogy az ostoba amerikaiak tisztában vannak vele, hogy bárki is üljön a Fehér
Házban, mi ellenőrizzük a kormányukat. Ön is tudja és én is tudom, hogy egyetlen amerikai elnök
sem lehet olyan pozicióban, hogy minket megleckéztessen, bármit is csináljunk. Mit tehetnek az
amerikaiak? Mi irányítjuk a kongresszust, a showbusinesst, és mindent Amerikában. Amerikában
még az Istent is kritizálhatod, de Izraelt nem”
Szemle a Tamudból
A „Talmud”-, -amely a zsidó vallás „bibliája”- azt állítja, hogy a zsidóság Isten „kiválasztott népe” és
a „gojokat”, azaz a nem zsidókat a teremtés másodrangú szereplőinek minősíti, akikkel szemben a
zsidóságnak elsőbbségi jogai vannak.
Példaként:
„Felebarátodat nem szabad megrabolnod, de ez nem vonatkozik gojra, aki neked nem felebarátod:
egy gojt szabad megcsalnod és tőle uzsorát venned:…”(Baba mezia 61a. Tasephot.) „Egy
testvérednek (izraelitának) megrablása tilos, de egy nem zsidónak megrablása meg van engedve.”
(111b. lap)
„ …amikor a Messiás eljön, mindenki rabszolgája lesz az izraelitáknak” Talmud 43b. lap.
A zsidóság viselkedése a II.világháborut megelőzően
A zsidóság stratégiáját a Cion bölcsek jegyzőkönyvei tartalmazzák, amelyet az 1897-ben Baselben
tartott első Cionista Kongresszuson állítottak össze, s amelyben a zsidó szabadkőműves
világbirodalom megteremtéséhez vezető utat jelölték ki. Ezen összeállításban XXIV jegyzőkönyv
került feljegyzésre: pl.
I. A politikai szabadság gondolata, mint zsidó csalétek
III. A hatalmas zsidó despota előtt a gójok hason csúsznak majd
XI A titkos szabadkőművesség hajtja a gój tömegeket a zsidók jármába
XII. Meg kell büntetni azt a gojt, aki nem hisz a zsidó világkormány
csalhatatlanságában.
XX A majdani világállamban minden a zsidó király családi öröksége lesz
XXIV Dávid király dinasztiájának uralma a világ felett
A Bilderberg csoport
The Times, Anglia, 1977
„A Bilderberg csoport a nyugati világ leggazdagabb, gazdaságilag és politikailag leghatal-masabb,
legbefolyásosabb embereknek klikkje, akik titokban szerveznek dolgokat, amelyek azután később,
mint véletlen események meg is történnek.”
Denis Healy korábbi brit hadügyminiszter:
„A világ eseményei nem véletlenszerűen történnek, ezeket megcsinálják, úgy intézik hogy
megtörténjenek”
A Bilderberg csoport 1954-ben alakult és évente egyszer titokban találkoznak. Azóta összesen
ötvenhatszor találkoztak.
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Tagjai többek között David Rockefeller, Henri Kissingert, Zbiegniew Brzezinski, Tony Blair, Paul
Wolffowitz, Bill Clinton, USA alelnökei, CIA és FBI igazgatói stb.
A csoport úgy működik, mint egy „árnyékvilágkormány”, amely éves találkozóin teljes titok-ban
döntéseket hoz, és azt is megbeszélik, hogy a döntéseket hogyan valósítja meg.„A Bilder-berg
csoport a nemzetek utáni kort tervezi meg, azt amikor már nem lesznek független országok, csak
régiók, amelyet egységes elvek irányítanak. Ez globális gazdaságot jelent majd, egy
világkormánnyal, és általános, egységes vallással.”
A Bilderberg csoport jövőt alkotó elképzelései:
- nemzeti identitások eltörlése
- nulla növekedésű társadalom ( a kiszolgáltatottság megteremtése)
- az országok állandó egyensúlytalanság állapotában tartása
- az oktatás központi irányítása
- valamennyi nemzetközi és fontos hazai politikai kérdés központi ellenőrzése
- az ENSZ megerősítése
- további szabadkereskedelmi régiók létrehozása
- a NATO szerepének további növelése, igazi világkatonasággá alakítása
- egységes jogi és társadalmi rend
(Új Idők 2008 január: dr. Csath Magdolna)
Megdöbbentő megjegyzésként kell megemlíteni, hogy a Bilderberg Csoport 2008 évi Kanadai ülésén
Martonyi János FIDESZ képviselő, volt FIDESZ külügyminiszter is jelen volt. - ? ? ?- )
Holokauszt Magyarországi kivetülése
A hazai média tudatos holokauszt torzításának egyik jelensége, hogy a deportáltak számát 600
ezerrel említi annak ellenére, hogy még az izraeli Jad Vasem múzeum is ezt 450 ezerben tarja
számon.
További kiemelkedő hazai tény, hogy
„A Mazsihisz ( Magyarország-i Zsidó Hitkösségek Szövetsége) leszögezi: az egész világon
Magyarország az az állam, amely hajlandó volt a holokauszt során meggyilkoltak után a
hozzátartozóknak kárpótlást fizetni” (Magyar Nemzet 2008 aug.25)
A holokauszt nemzetközi stratégiáját Magyaroszágon az SZDSZ képviseli. Ugyanis a Süddeutsche
Zeitung német liberális napilap 2001-ben megjelent jellemzése szerint
„Az SZDSZ per exelence a budapesti zsidó értelmiség pártja”, és mint ilyen a cionista világuralmat
szolgálja, amit az Economist brit közgazdasági hetilap 1995 július 22-i száma tett közzé:
„ Valóban korszakos esemény -így jellemezte a találkozót Lewis a Zsidó Közös-ségek Európai
Tanácsának elnöke, hogy egy prágai konferencián 200 zsidó vezető megesküdött arra, hogy
Európában építik fel a „világ zsidóságának harmadik oszlopát” azért, hogy az Izraelben és az
Egyesült Államokban már meglévő két oszlopot kiegészítsék” és amit Simon Peres izraeli elnök 2008
évben tett kijelentése leplezetlenül aktualizált is és tett mindenki számára egyértelművé, mely szerint
„felvásároljuk Magyarországot”.
Az SZDSZ. céljainak megfelelő esztelen privatizációval játssza át idegen kezekbe a magyar vagyont.
Se számottevő magyar élelmiszeripar, nehézipar, könnyűipar, kereskedelem ,se erőmű (Paks
kivételével), se gáz, se áramszolgáltató, se biztosító nincs állami tulajdonban. Az összes
hungarikumot eladták.
Az ország nemzeti jövedelmének 90 % húsz külföldi múlti birtokolja, s szerepel a kormányprogramban a termőföldek, a vízszolgáltatás, valamint a professzionális sport magánosítása. A 19-es
kommün elődeiknek nyomdokain felszámolták a magyar honvédséget, tönkre teszik az oktatást,
ellehetetlenítik az egészségügyet, gúnyolják a katolikus vallást, támogatnak minden devianciát,
szítják a magyargyűlöletet, s gazdasági és morális válságba döntik az országot.
Seszták Ágnes a Magyar Nemzet 2009 április 16.-i számában „Kovács Pisti és az SZDSZ” című
cikkében tejes keresztmetszetét adja az SZDSZ mibenlétének:
„A liberálisoknál emberi méltósága van a cigányoknak, a homoszexuálisoknak, a leszbikusoknak, a
tranvesztitáknak, mindenfajta rendű-rangú aberráltnak vagy szexuális kisebbségnek. De nincs
emberi méltósága a többségi magyar társadalom tagjainak.
A liberálisok hívták életre azt a hisztérikus állapotot, amelyben megszületett a fasiszta magyar, az
irredenta magyar, a rasszista magyar, az antiszemita magyar, a gyűlölkodő, árvalányhajas
fajmagyar, a Fidesz-náci, a náci magyar vagy magyarkodó magyar.
Elementáris dühvel rontanak neki mindennek, ami közös jelképként forrassza egybe a nemzetet: a
Szent Koronát micisapkának, Szent István ereklyéjét tetem cafatnak, a kokárdát provokációnak, a
turulmadarat dülledt szemű tojónak, a Himnuszt elavult nótának, Az Ember tragédiáját tömören
gecy-nek, a Feszty -körképet kártékony hazugságnak, a magyar irodalmat provinciálisnak,
nyelvünket szedett-vedett ócskaságnak tartják.”
Csoori Sándor költő 1990-es mondatai (Magyar Hirlap 2009 júl 22.)
„… a szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusban és gondolatilag assziminálni a magyarságot.”
Makovec Imre világhírű építész (Magyar Demokrata 2009 ápr. 8. )
„Ki kell mondani: a nemzetközi pénzvilág nem elégedett Trianonnal, ezt a maradék országot is
igyekszik felszámolni.”
Bajnai Gordon a jelenlegi miniszterelnök nem véletlenül látogatott el haladéktalanul legelső külföldi
útjaként Izraelbe.
Chris Patten (az EU egykori külügyi biztosa a Financial Timesben Magyar Nemzet 2009 dec.17)
-Látszólag az izraeli külügyminisztérium instrukciói alapján cselekszik Magyarország .
-Többször kiderült Izrael érdekeinek Magyarország-i képviselete.
Pécs, 2009
Gróf Endre közgazdász
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Hozzászólások
Dr. Constantin Helios
2010-01-19 00:00:03
Közgazdász kollégámnak mondanék valamit. Ugyanazt, amit a politikai pártoknak ajánlok. A
kommunisták vezetni akarták a népet, a szocialisták már "csak" képviselni. Tanácsom; a
kommunisták vezessék a kutyát, a szocialisták pedig képviseljék önmagukat a munkában és
akkor megvalósul egy álom, mely szebb lesz a valóságnál.
****************************************************************************************** Kérem, egy
közgazdász ne más ügyeivel törődjön, hanem mondjuk a középtávú gazdaságtervezéssel. - Az
sajnos mind igaz, hogy a budapesti kormányok ekótyavetyélték a Hazát és ezért megérdemlik a
nyílt utcán való igazságtételt. ( A románok felfuvalkodott békájából azért csináltak szitát, mert a
románoknak már szitájuk se volt.)
*********************************************************************************************************************
Nem szabad várakozni és mások dolgaival törődni. Sohase voltam antiszemita és a zsidókkal se
törődöm, mondhatnak vagy tehetnek bármit. Inkáb tanultam tőlük (is) amit lehetett. - Ha a bank
irányítása és a tőzsdeüzletek helyett a széplányokkal vagy akárkik dolgaival foglalkozom, máris
nyert az ellenfelem. Ha a nekem dobott csonton rágódnék, elveszíteném a jelent és ha lesz, a
jövőt is. A múltat már nem lehet megváltoztatni, de a jelenben mindent meg kell tenni, hogy a
múlt meg ne ismétlődjön. ***************************************************************************
Tudom, a helyzet drámai lett Magyarországon, s most még rosszabb, mint négy-öt évvel ezelőtt
volt, de néhány év múlva még ennél is gyatrább lesz. Magyarországon élő anyám egy nagyon
találó, költői kérdést tett fel a magyar államhatalommal kapcsolatban: "Nem értem, nincs
közöttük egy igazi úr, akinek tudása és tekintélye is van, hogy a kormányt vezesse?" - Ezen
kellene nagyságtoknak rágódni, nem a zsidók akármijén. Abból nem lesz több és biztosabb
magyar jövedelem. Nem gondolkodtak-e még el azon, hogy él még jónéhány magyar
arisztokrata Nyugaton, na nem afféle bolsevista kitalálmány, un. "idióta arisztokrata", de valódi,
előkelő magyar úr, akit ha szépen megkérnek, talán hajlandó lesz kormányt alakítani a
szemétdombbá züllesztett hazában. - Gondolok itt Pállfy, Batthányi, Károlyi urakra és másokra.
Már elfelejtették a magyarok, hogy nemcsak ilyen-olyan akárkik léteznek, de született fejedelmek
is, akinek legalább annyi joguk van a Hazában, mint akárkiknek, akiket nem akarok megnevezni.

"Szóljon hozzá ön is a cikkhez!" - a hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Korábbi híreink:

Kiárusított Magyarország

Hajsza az adócsalók után

Az ország egy végtelenített
adósságszivattyúnak, egy kifosztó szivattyúnak
az áldozata lett.

Hollandia, Ausztria és Belgium felsorakoztak
Németország mellett, kifejezve hogy ők is
érdekeltek lennének adócsalókra vonatkozó
adatok megszerzésében.

Nemzeti vita a franciaságról
Eric Besson: ”Meg kell erősíteni a nemzeti
azonosság értékeit, és a franciaság
büszkeségét”.

Álom vagy rémálom - elfuserált
globalizáció
Ha a világ folyását susmus megbeszéléseken
határozzák meg, kirekesztve a társadalmakat,
akkor a demokráciák az
intézményrendszerükkel nem többek
átverésnél.

Terebélyesedő botrány a német
katolikus egyházban
A múlt hét elején a berlini Canisius College
egyházi elit iskolájában ismerték el a tanulók
szisztematikus megalázását.

Pakisztán jobb politikusokat
érdemelne
A talibánok nem képviselnek olyan erőt
Pakisztánban, hogy ellenőrzésük alá
vonhatnák az országot. A legnagyobb gond a
szegénység.

aKKOR MOST CSAK EGY PÁRT A
BŰNŐS.
"...NEM SZABAD PÁRTBAN
GONDOLKODNI..."

LEGYÉL TE IS BANKÁR…avagy
HOGYAN RABOLJUNK
BŰNTETLENÜL?
Az ember azt gondolná, hogy azt a pénzt,
amire nincs szüksége, beteszi a bankba
kamatra. Ott legalább biztonságban van, és
még hoz is valamit a házhoz.

Kiszivárogtatott részletek a halálos
Nato támadásról
2009 július elsején minden alakulat megkapta
az új taktikai direktívát, ami egyértelműen
meghatározta, hogy hogyan és milyen módon
lehet halálos erőket bevetni, a civilek védelme
érdekében.

Kinek a csődje?
A magyar adótörvények értelmében az
általános forgalmi adót a leszámlázott és nem a
céghez-vállalkozáshoz befolyt összeg alapján
kell fizetni. Ha a megrendelő csődbe megy, a
körbetartozások láncszerűvé alakulnak…

TOP 20 hír
Olajügy, emlékeztetőül: A Nógrádi jelentés, Gyurcsány is olajos lett?, Wass Albertet támadja az
MSZP és az SZDSZ, Gyurcsány Ferenc: Elkúrtuk (Az öszödi beszéd), Gyurcsány Ferenc is a
székely autonómia ellenzője, Afganisztán: Magyarország speciális alakulatot küld, Horn Gyula
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unokahúga, Havas Szófia az 56-osokat nyilasozza, Temerini fiúk – 61 év börtön igazságtalanul,
Gyurcsány Ferenc "díszes" kompániája, Békés tüntetés feloszlathatatlan?, Izrael felvásárolja
Magyarországot?, „El lehet menni Magyarországról”...és mennek is a cégek Szlovákiába, Lamperth
Mónikának is van oka a szégyenkezésre, Az SZDSZ vörös csillagja, nem önkényuralmi jelkép?,
Horn Gábor szabadszájúsága: "Feri, menj a picsába ...", Szociális segély munka fejében , Az
esztergomi gyújtogató és ami mögötte lehet, Médiaháború Oroszország ellen - Médiaetika hova
lettél? Lelepleztük a REUTERS-t!, Alsózsolca polgármesterétől Szili Katalinnak, „Betelt a pohár!” mondta Gyurcsány Ferenc…

Vezető szocialista politikusok
Boldvai László, Botka László, Filló Pál, Gál J. Zoltán, Göndör István , Gráf József, Gúr Nándor,
Gyurcsány Ferenc, Hagyó Miklós, Hegyi Gyula , Hiller István, Horn Gyula, Horváth Csaba, Juhász
Ferenc, Káli Sándor, Kapolyi László, Karsai József, Keller László, Kiss Péter, Kökény Mihály,
Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó, Mandur László, Mécs Imre, Mesterházy Attila, Molnár Gyula,
Nyakó István, Puch László, Szekeres Imre, Szili Katalin, Tabajdi Csaba, Újhelyi István, Vadai
Ágnes, Veres János, Warvasovszky Tihamér

Vezető fiatal demokrata politikusok
Áder János, Balsai István, Becsey Zsolt László, Bencsik János, Cser-Palkovics András, Demeter
Ervin, Deutsch-Für Tamás, Font Sándor, Gál Kinga, Kósa Lajos, Kövér László, Kubatov Gábor,
Kupper András, Lázár János, Lezsák Sándor, Meggyes Tamás, Mikola István, Navracsics Tibor,
Németh Zsolt, Orbán Viktor, Pelczné Gáll Ildikó, Pokorni Zoltán, Répássy Róbert, Révész Máriusz,
Rogán Antal, Schmitt Pál, Selmeczi Gabriella, Szijjártó Péter, Tarlós István, Turi-Kovács Béla,
Varga Mihály, Wittner Mária

Vezető szabad demokrata politikusok
Demszky Gábor, Eörsi Mátyás, Fodor Gábor, Gusztos Péter, Horn Gábor, Horváth Ágnes, Kóka
János, Kovács Kálmán, Kuncze Gábor, Magyar Bálint, Molnár Lajos, Szent-Iványi István

Vezető magyar demokrata politikusok
Boross Péter, Csapody Miklós, Dávid Ibolya, Herényi Károly, Hock Zoltán, Katona Kálmán

Vezető kereszténydemokrata politikusok
Harrach Péter, Medgyasszay László, Nagy Andor, Semjén Zsolt, Simicskó István, Soltész Miklós

Vezető MIÉP-es politikusok
Csurka István

Vezető jobbikos politikusok
Balczó Zoltán, Vona Gábor

Vezető munkáspárti politikusok
Thürmer Gyula

Vezető hivatásos parlamenti politikai-gazdasági lobbi személyiségek
Országbíró Zoltán

http://www.politaktika.hu/hirek/holocaust54875412
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