
CÉL:   Magyarország

egy LOKÁLPATRIÓTA kiáltványa
„hagytam, hogy hibát a hibára halmozzon,

hagytam, hogy üljön a seggén és malmozzon,
...

hagytam, hogy ne játsszon érdemi szerepet,
hagytam, hogy ne legyen bennetek szeretet

…
hagytam, hogy ne tudja, ne lássa, ne értse,

hagytam, hogy ne fogja fel még a felét se,
…

láthattam, láttam is mindent és mégis:
hagytam, hogy hagyjátok, hagy hagyjam én is,

én vétkem, én vétkem, én igen nagy -,
hagytam, hogy így legyen, de te ne hagyd.”

Erdős Virág: Én vétkem
Kedves ismerős és ismeretlen barátaim!

Jelentéktelen,  hétköznapi  kisember,  volt  nyugdíjas  tűzoltó vagyok,  aki  szeretné  a 
saját hazájában értelmesen és boldogságban leélni a hátralévő kis életét.

Közel húsz éve, hogy megtaláltam magam a nonprofit világban, ahol mindig nálam 
okosabb és  értékesebb  embereket  támogathattam;  ahol  segíthettem olyanoknak,  akik 
rászorultak a segítségre; ahol csak a jókedv és egy-egy mosoly volt a fizetség.

Nincs hatalmam, nincs pénzem, és a konfliktusokat felvállaló természetem miatt 
sokan nem kedvelnek, de mégis: ez a korszak boldog és eredményes időszaka volt az 
életemnek.

A pártpolitika és a hatalmi harcok mocska azonban visszavonhatatlanul tönkretesz 
mindent körülöttem.

Fel kell ébredni, és TENNI kell, mert 2014. az utolsó esély, hogy MAGYAR-ként,  
POLGÁR-ként, EMBER-ként élhessek tovább.

Mit látok ma, 2012-ben magam körül?

A  rendszerváltó  elit  egésze  romlott  és  bűnös:  olyan  helyzetet  teremtettek  a 
közéletben,  hogy  a  szembekerülő  nézetek  nem  meggyőzendővé,  hanem 
LEGYŐZENDŐVÉ váltak!

A két legnagyobb politikai párt hitbizományokat épített maga köré. Vakhitű, 
megtévesztett  emberek  milliói  a  két  oldalon,  melyek  eredeti  ideológiai 
megalapozottságukat is feladták a hatalom mammonja érdekében.

Már  nem  valós  sem  a  jobboldal,  sem a  baloldal,  hiszen  mindkét  böszme 
szekértábor pusztán egyeduralomra tör.

A két vakhittel vezérelt alakulat valós létszáma legfeljebb 1,5 – 2 millió fős 
szavazótábort  manipulál  a  saját  érdekeiért,  miközben  módszeresen  és  kiváló 
marketing és jogi eszközökkel eltávolítják a maradék 5-6 millió kisembert.

Magyarország ma a kisemberek, a POLGÁROK eltiprásának országa!
A rendszerváltó elit a 90-es évek mohó önzése és szabad rablás után, a nemzet 

elpusztítására – kitaszítására és megtörésére törekszik.
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„Na most akkor mondjátok meg nagyokosok, mi legyen,

ki ne legyen miközülünk maholnap és ki legyen,
...

ki vegye a nyakába egy papucsér' a plázát,
kinek vigye el a bank a vakolatlan házát,

kinek legyen párnája a hugyos-sáros aszfalt,
ki foglaljon négy személyre, ablak mellé asztalt,

…
kinek legyen igénye a könyvre meg a mozira,

ki próbáljon belógni egy kulturáltabb slozira,
kinek kelljen nap mint nap a Vágóhídig bliccelni,
kinek legyen – láthatólag – kedve most is viccelni,

…
kinek legyen tiszta sor, hogy haladás vagy haza,
kinek legyen úgy, hogy többé ne mehessen haza,
kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka,

kit viszont a vácrátóti köztemető árka,
...”

Erdős Virág: Na most akkor

A hazugság,  a  megtévesztés,  a  csúsztatás  mindennapi  politikai  eszközzé  vált;  az 
erkölcs és etika kitaszíttatott.

A rendszerváltás  huszonkét éve elkezdődött ugyan, de sosem valósult meg teljes 
egészében. A társadalom nagy rendszerei ma is a kádári szocializmus struktúrája szerint 
működnek,  mert  a  bérreform  gyalázatos  elsikkasztása  miatt  az  állam révén  a 
munkáért  a kapitalista  közgazdaságtan elveinek megfelelően járó  bér 
kétharmadát  a  rendszerváltó  elit  folyamatosan ellopja,  a  saját  gazdagodására, 
európai életszínvonalának növelésére, költségei fedezésére használja.

A magyar  nép több mint  fele nyomorszinten,  a  hivatalos létminimum alatt  él,  s 
hiába  dolgozik  kétszer  annyit  mint  más  európai  polgár,  életminősége  folyamatosan 
romlik. Csak két apró tény, e tézisem alátámasztására:

A  gazdasági  összeomlás  szélén  lavírozó,  25%-kal  csökkentett  görög 
MINIMÁLBÉR több mint  1.000 Euró, miközben a magyar dolgozók  ÁTLAGBÉRE 
700 Euró  környékén  van.  Az  európai  NYUGDÍJMINIMUM közel  800 Euró, 
miközben a magyar ÁTLAGNYUGDÍJ nincs 300 Euró. Én nem hiszem, hogy ennyivel 
különb lenne a görög ember, mint a magyar!

A  rendszerváltó  elit  folyamatos  hazugságai: a  „gazdasági  válság”,  a  „nem 
versenyképes  gazdálkodásunk”,  a  „többet  fogyasztunk,  mint  amit  
megtermelünk” típusú HAZUG alaptézisek, amelyeket ontják a politológusok,  és  az 
úgynevezett  szakértők  jobb és bal oldalról  egyaránt.  Kedves kisember barátom: ezek 
MIND HAZUDNAK reggel, HAZUDNAK délben és HAZUDNAK este is.

„Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Illyés”
Társadalmunk torzkép: a kádári legvidámabb barakk után csak látszatdemokráciát és 

rablókapitalizmust sikerül felépíteniük.

MIÉRT? Kérdezem magamtól? Mert hagytuk, mert elhittük!  Mert helyettünk 
Ők nélkülünk csinálták meg a nekik tetsző rendszert. Rendszert, ami torz, nem működik, 
de amiért a népvagyonból Ők meggazdagodtak.
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„Bűn a középszerűség, akárcsak,

a hazug szó: elfajulás.
Buzdítsa ki-ki magát, hadd:

tenne dicsőt, remeket.
Naggyá nem lenni: gyalázat.

Mind naggyá legyetek!”
Jevtusenko: Naggyá lenni

Tennünk kell, mert ha nem, úgy 2014-ben a karrierista-pártokrácia újra győzni 
fog. A rendszerváltó elit összes politikai – társadalmi alakulata korrumpált, ÚJ, TELJES 
RENDSZERVÁLTÁSRA  alkalmatlan!  A  politikai  pártok  egyívásúak:  valójában  nem 
akarják a népet szolgálni. Mindegyik csupán a felépített formális demokrácia rendszerét 
védi, mert ez az éltetőjük, ez a személyes gazdagodásuk alapja.

Mindegy, hogy fidesz vagy mszp, hiszen mindkét böszme  párt bolsevik alapokon 
épülő, kizárólagos hatalomra törekvő párt.

A két új alakulat, az lmp és a jobbik, kihasználta a 2010-es bukást, és bebújt egy 
társadalmi REMÉNYEN keresztül, a húsosfazék mellé. Mindkét alakulat rövid idő alatt 
bizonyította, hogy elveik mellett nem álltak ki, és hogy ők sem a népet szolgálják.

Az érdekképviseletek jelentős része a kádári rendszer sokadik vonala, míg az újak a 
kiváló marketing-szakemberek karrieristái. A pozíciójuk, hatalmi közelségük megtartása 
fontosabb számukra az érdekek radikális szakmai védelménél.

A  civil  szféra  2004-től  elveszítette  hitelét,  befeküdt  a  rendszer  apró  réseibe.  A 
valóban  tevékeny,  alapvetően  helyi  kis  szervezetek  manapság  a  létezésért  küzdenek, 
sokszor a nagy, országos kollaboráns szervezetek ellen.

Jelen társadalmi szerkezetünk –  elsősorban a politikai pártjaink - alkalmatlan az 
összefogásra, alkalmatlan az együttműködésre.

Ennek  -  álláspontom  szerint  - történelmi  gyökerei  vannak.  A  magyarság  a 
történelem viharaiban  csak úgy volt  képes a túlélésre,  a gyakori újrakezdésre,  hogy a 
társadalmi  rendszer  alapköveiben  a  háztartások-családok-rokoni  és  baráti  csoportok 
rendszer-szintjét volt csupán képes védekezni.

Úgy gondolom, hogy a jövőnket is csupán ezen színtereken át tudjuk megvédeni az 
európai-magyar jogrend keretein belül.

Egyfajta lokálpatrióta-népmozgalmat kell felépítenünk, mely a 2014-es választáson 
legalább kétharmaddal győzhet.

Tanulnunk  érdemes  az  ókeresztény  egyházépítőktől,  és  az  idealista-szocialista 
rendszerépítőktől egyaránt.

Kedves barátom: mit szólsz hozzá, mi a véleményed?
Rád vagyok kíváncsi,  hiszen a jövőnk a Te,  az én,  a  MI kezünkben van.  Higgy 

benne, hogy Te vagy a fontos, nem csupán a voksod!
Pató Pál leszel, vagy Máté evangelista?
Keress  meg, ha  cáfolni  tudod  a  gondolataimat;  ha  új  gondolataid  vannak,  ha 

másként látod, mint mások; ha érdekel: mit lehet kihozni belőle; ha elsősorban TENNI 
akarsz, az önjelölt pozícióhajhászás helyett.

Építsünk  ÚJ  VILÁGOT,  egy  népi mozgalmat,  mely  egy  eredendően új 
pártstruktúra alapja is lehet. Szájhagyomány útján terjedhet a gondolat, mely akár kritikus 
tömeget is képezhet – tegyél te is magadért, a szeretteidért. 
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