
Rekviem a magyar népért
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
Kölcsey: Huszt

Romokban a hazánk!

Új országot építenek: alakul már a vezérhez hűséges arisztokrácia, és a pártjához 
hű vazallusi rendszer, miközben a polgárok – a NÉP! – folyamatosan csúszik le a 
zsellérsors felé.
A rendszerváltó elit arroganciája már odáig terjedt, hogy hatalmi, hatalom közeli 
pozíciójuk megtartása érdekében az úgynevezett „demokratikus baloldal” pártjai is 
2018-ra ácsingóznak.
Az elmúlt két évben megszűnt a jogrend-jogbiztonság. A jogállamiság látszattá vált 
csupán.
A  vezér  (ov) a  személyesen  kiválasztott  vazallusaival  megcsúfolja a 
parlamentarizmust, miközben szétverték a Magyar Köztársaság (nem Magyarország,  
mert az Alapizét esküszegő, alkotmánysértők, törvénysértő módon fogadták el, tehát semmis!) 
intézményrendszerét.
A rombolás  már  elérte  a  NÉP magánszféráját  is:  már  most  a  hétmillió  koldus 
országa vagyunk. A NÉP-től privatizált (lopott)  vagyonokból oligarchák rendszere, 
az  új  magyar  arisztokrácia  épül  ki,  hogy  az  utolsó  formálisan  demokratikus 
választást  visszafordíthatatlan  helyzet  elé  állítsa!  Formális  demokrácia  mellett 
gazdasági rabszolgaság vár a magyar emberek legkevesebb 70-80%-ára.
Ne higgy az úgynevezett  „demokratikus baloldali”  pártoknak,  mert  egy vesztes 
2014-es  választás  után  már  csak  polgárháború  vagy  népfelkelés-forradalom 
változtathat a kialakult hatalmi helyzeten, ami senkinek sem jó megoldás.
Persze felmerülhet az emberben: miért nem lázadunk fel már most, miért nem 
zavarjuk el a vezért és vazallusait?
Ha a rendszerváltás óta belénk sulykolt politikai demagógiát vesszük alapul, akkor 
OK! Menjünk az utcára, és zavarjuk el ezt a szemtelen pióca elitet!
A valóság azonban nem így működik.
Nem lehet  demokráciát  kialakítani  népképviselet,  széles  társadalmi  egyeztetések 
nélkül. Nem elég azt mondani, hogy XY elnök úr közismert, jól szituált ember; 
majd ő demokráciába visz minket! Ez törvényszerűen tévedés!
Ha így volna, akkor miben különbözne az autokrata a demokratától?
Napjaink Aranyborjúja a PROGRAM. De mi is ez valójában?
Egy  ígérvény  csupán,  amit  vagy  betartanak,  vagy  nem,  de  biztosan  nem  egy 
demokratikus kötelezvény.
Keressünk „nagy embert”, „híres embert”, és HIGGYÜNK benne, hogy ő talán 
nem ver át? Ráadásul olyan PÁRT keretek közt HIGGYÜNK, mely keretek már 



mindannyian, bizonyítottan becsaptak minket, kárt okoztak nekünk?
Higgy birka magyar, te ezt érdemled????? Nem, nem nem!
Nekünk magyaroknak KELL a  HIT!  Mindegy,  hogy istenről,  eszméről,  vagy  a 
pártról  van  szó.  DE.  Miért  ne  HIGGYÜNK  inkább  MAGUNKBAN, az 
emberségünkben,  a  tisztességünkben,  a  jó  szándékunkban?  Én  európai,  én 
polgár, én VÁLASZTÓ vagyok, aki meghatározza, mi legyen vele.
Hogyan is élünk manapság?
Magyarországon  az  Európai  létminimum  negyedét  lehet  megkeresni  (átlag 
70.000Ft/hó), ugyanakkor többe kerül minden a megélhetéshez szükséges dolog 
(élelem, utazás,  benzin) mint bárhol Európában (ahol  a minimálbér 1.200 EUR 
körül mozog) Svájcban például havi 994 euró a meghatározott szegénységi küszöb. 
Az egyszemélyes háztartások esetében megállapított átfogó szociális segély összege 
750 euró, tehát nem éri el a szegénységi küszöbnek számító jövedelmet 
Pincérként például Magyarországon körülbelül 150 ezer forintot visz haza valaki, 
Ausztriában 1000 euró (kb. 265 ezer forint) alatti fizetés szinte sehol sincs. Irodai 
munkáért itthon körülbelül 180 ezer forint jár,  Ausztriában mintegy 1400–1900 
euró  a  bér,  ami  370–500  ezer  forintnak  felel  meg. Ausztriában  a  törvényileg 
meghatározott  minimálbér  2009  -ben 1000  euró  (kb.  265  ezer  forint)  volt, 
Magyarországon ugyanebben az időszakban 71.500 forint.
Ausztriában a nők 60, a férfiak 65 éves korukban mehetnek nyugdíjba. A nyugdíj a 
nyugdíjba lépés előtti 180 hónapban (15 év) befizetett hozzájárulásokon alapul. Az 
osztrák állampolgárok többsége korábban megy nyugdíjba, mint a korhatár : 
a nők általában 55, a férfiak 60 évesen. 2003 januárjától új szabályozás lépett életbe, 
mely  lehetővé  teszi,  hogy  az  állampolgárok  még  korábban  abbahagyhassák  a 
munkát:  a  180  hónapos  időszakot  216  hónaposra  hosszabbították  meg.
Egyedülálló nyugdíjas esetén a minimumnyugdíj összege 747 euró (2009-ben), míg 
ugyanez 1.120 euró egy házaspár esetében. A biztosítási jogviszony legjobb 15 évi 
jövedelme alapján számított nyugdíj a megállapításkori értéke 2,5%-ával növekszik 
évente. Az öregségi nyugdíj évente 14 alkalommal kerül kifizetésre.
Magyarországon  (2009-ben) a  minimál  nyugdíj  28.500  forint.  Az  öregségi 
nyugdíjkorhatár férfinak és nőnek egyaránt 62 év. 
Persze, mondhatnák bátran: miért a gazdag Svájccal és Ausztriával példálóztam?
Mert nekünk feléjük kéne vezetni az országot, nem az orbáni Kína – álom felé!
Ha  áttanulmányozzuk  a  valós  jövedelmi  helyzetet,  akkor  a  reálisan  velünk 
összehasonlítható Portugália is kétszeres jövedelmet biztosít az embereknek.
Vajon a többi volt szocialista ország az „áhított gulyáskommunista ország” miatt 
követte  a  magyar  rendszerváltó  elitet  az  emberek  kifosztásán  alapuló  eredeti 
tőkefelhalmozásban?
Mi miért nem Szlovéniát követtük?
Helyzetünk mindaddig reménytelen,  míg a bokros-békesi-bajnai-mellár-stb 
-féle kollaboráns kádárista közgazdászokat követjük a harmadik utasnak titulált 
Róna Péter, vagy az igazságkereső Drábik János helyett!



A NÉP hülyítése fél-igaz hazugságokkal
Két példa a statisztikai megtévesztésről, manipulálásról:
A  kollaboráns  értelmiség  a  rendszerváltás  óta  becsapja,  félrevezeti  az  ország 
lakosságát.
A volt szocialista országokban látható irreálisan alacsony bérek nem az országok 
teljesítményéből, vagy gazdasági potenciáljából vezethetők le, hanem a szocialista 
rendszer  mindent  elvonó,  majd  a  munkabéreket  zsebpénzként,  alattvalói 
jutalmazásként osztotta vissza.
A szocialista bérrendszerek egyike sem közgazdasági, azaz ÉRTÉK alapú!
Magyarország  a  nyugat-európai  országok  közül:  lakosságát,  gazdasági 
teljesítményét,  területi  méretét,  természeti  és  gazdasági  potenciálját  tekintve 
leginkább Portugáliával hasonlítható össze.

eu nemzeti Euró Volt szoc.
Luxemburg 1801

Írország 1499
Belgium 1498

Hollandia 1444
Franciaország 1398

Egyesült Királyság  font 1053 1254
Ciprus 909

Görögország 877
Spanyolország 748

748 Szlovénia
Málta 685

Portugália 566
2814 381 Horvátország  kuna
1500 359 Lengyelország zloty

327 Szlovákia
93000 320 Magyarország  forint
8000 319 Csehország korona
701 303 Törökország új líra

Nyugat európai átlag 290 Észtország
1119 200 282 Lettország lat

800 232 Litvánia litas
17680 163 Szerbia új dinár
700 161 Románia új lej
290 148 Bulgária leva

Összes átlaga 4611 117 Oroszország rubel
629 985 94 Ukrajna hrvna

1100 70 Moldova lej



A  politikai  felépítmény  kollaboráns  értelmisége  szinte  állandóan  becsapja  az 
embereket.
A  következő  példa  nem csekély  megvezetése  az  embereknek.  A  valóság  olyan 
közlése,  mely  nem  szakavatott  számára  megtévesztő  információt  sugall, 
tulajdonképpen a hazugsággal egyenértékű. Az egyik vezető gazdasági honlap
http://www.portfolio.hu/gazdasag/egyre_tobb_a_szegeny_magyarorszagon.1737
48.html?
utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign
=hiraggregator 
oldalán  a  magyar  szegénységről  olvashatunk.  Első  néhány  olvasatra  megvezet, 
hazudik,  valótlan  helyzetképet  sugall!  Többedik,  alaposabb  elemzés  után 
elmondható: a cikk jogilag támadhatatlan, korrekt; a félrevezetés ténye az „ostoba, 
figyelmetlen” olvasóra terhelhető
 A  valóság  azonban  az,  hogy  igen  nagy  marketing  szaktudással  felépített 
félrevezetéssel állunk szemben.
Érdemes megnézni a legfontosabb diagramot:

A  szegénységi  arányunk  e  szerint  JOBB  mint  például  Dánia,  Svédország, 
Finnország hasonló adata! Hurrá, nem is olyan rossz az országunk!
Emberek!  Megint  hazudtak  nekünk!  Olyan  statisztikai  adatokat  vetettek  össze, 
amelyek egymással NEM HASONLÍTHATÓK!

http://www.portfolio.hu/gazdasag/egyre_tobb_a_szegeny_magyarorszagon.173748.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
http://www.portfolio.hu/gazdasag/egyre_tobb_a_szegeny_magyarorszagon.173748.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
http://www.portfolio.hu/gazdasag/egyre_tobb_a_szegeny_magyarorszagon.173748.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator


Persze, leírják: „A súlyos anyagi depriváció Lettország és Litvánia esetében  
nőtt  jelentősen,  a  többi  tagállamnál  stabilnak  tekinthető.  Bulgária  és  
Románia  esetében  javulás  következett  be,  bár  még  így  is  náluk  a  
legmagasabb ez az arány (35% és 31%). A magyar 21,6%-os arány - a lett  
27,4% után - a 25 adatot szolgáltató tagállam közül 2010-ben a negyedik  
legrosszabb a sorban. ”
Természetesen a magyar kisember nem érti mi is a depriváció fogalma, ezért bár a 
valóságot közölték ugyan, de a hétköznapi ember átsiklott felette, nem értette meg 
a súlyát!
Nézzétek meg a felsorolás  országait:  ha korrekt tájékoztatás lett  volna,  akkor a 
négy legszegényebb állam sorrendben a bulgár, román, lett és magyar lett volna!
Így működik az a csaló politikai felépítmény, ami az emberek félrevezetésével, 
megtévesztéssel, csalással dolgozik, kimondottan a NÉP ELLEN!
Ezek akarnak meggyőzni minket, hogy csak rájuk szavazhatunk!
Hölgyeim és uraim!
Nekünk hatalomhoz hű, vagy a néphez hű politikai felépítményre van szükségünk?

Kollaboráns  értelmiségünk általában azzal  a  hazugsággal  eteti  a  polgárait,  hogy 
gazdaságunk teljesítménye nem teszi lehetővé a béremelést, mert a bérek emelését 
csak a teljesítmény növelése teszi lehetővé!
HAZUDNAK! A 2011. évi EU statisztikából pontosan látható, hogy a 27 európai 
országra vetített statisztika hazug, nem alkalmas mérésre, mert a volt szocialista és 
a volt nyugati országok bérrendszerének alapja összehasonlíthatatlanul különbözik!
A nyugat-európai bérek teljesítmény-érték, azaz közgazdasági alapúak, míg 
a volt szocialistáké POLITIKAI alapúak!
Gyakori hazugság az is, amikor a versenyképességünk hiányosságaival magyarázzák 
a rabszolga bérrendszerünket.
HAZUDNAK! A 2011. évi EU statisztikából pontosan látható, hogy a  nyugat- 
európai  országokban,  a  LÉTEZŐ  KAPITALIZMUSBAN  levő  országok 
közgazdasági  alapú  bérrendszere  nem  arányos  a  versenyképességgel.  Ha  a 
versenyképesség a munkabérek alapján befolyásolt lenne, akkor a legkisebb 
bérköltséggel bíró Moldova és Ukrajna lenne a legversenyképesebb európai 
ország!
Orbánék az  elmúlt  két  évbe gyakran hivatkoznak az  Ázsia  országaiban,  főként 
Kínában tapasztalható alacsony bérekre.
Megint  BECSAPNAK  MINKET,  hiszen  azt  nem  közlik  mellé,  hogy 
azokban az országokban durva terror, DIKTATÚRA van!

Kedves barátom!

Döntésre hívlak, kérlek válaszolj magadnak:
• Te odaadnád a pénzed annak, aki évek óta folyamatosan becsapott?



• Te elhiszed-e annak az ígéreteit, aki évek óta folyamatosan hazudozott?
• Te  rábíznád-e  a  szakterületed  munkáját  arra,  aki  évek  óta  folyamatosan 

hozzá nem értő módon, dilettáns döntéseket hozva kárt okozott neked?
• Te  rábíznád-e  a  gyermeked  nevelését  arra,  aki  évek  óta  folyamatosan 

hátráltatja őt a tanulmányaiban?
• Te rábíznád-e a családod biztonságát arra, aki évek óta folyamatosan a saját 

pozícióját védelmezi ellened?
• Elhiszed-e  azt,  hogy  megváltoznak  azok  a  pártok,  akik  több  mint  két 

évtizede  a  Te  képviseleted  helyett  saját  gazdagodásukkal,  hatalmukkal 
törődnek, a Te zsebedből fizetett hitelekkel

• Elhiszed-e azt,  hogy ezek a pártok most hirtelen megváltozhatnak, mikor 
most is becsapnak, félrevezetnek téged?

• Gondolkodj: Te vagy a pártokért, vagy a képviselők vannak érted?

Csatlakozol  egy  olyan  hálózathoz,  ahol  védett  módon  tájékozódhatsz;  ahol 
beleszólhatsz  a  jövőd  alakításába;  ahol  Te  ugyanolyan  ÉRTÉK  vagy,  mint  a 
gyurcsány-orbán-bajnai-mester-vona-karácsony -féle megélhetési politikusok?
Ha csatlakozol hozzánk, elhozod barátaidat és rokonaidat,  akkor biztos győztes 
lehetsz a népbutító rendszerváltó elit karrier-pártjaival folytatandó versenyben.

Kedves ismeretlen barátom!
Légy te is a tagunk, hogy a terveink szerint a jövő évtől megindítandó zárt, védett 
tájékoztató és jogalkotó munkának részese lehess.
A tagsággal csak lehetőség jár a névtelen, de személyhez kötöttsége miatt felelős 
együttműködésre.
Veszíteni nem veszíthetsz, mert mi CSAK segítjük egymást.
Ha hiszel benne, hogy egy szavazó megváltoztathatja a világot; ha elég optimista 
vagy  ahhoz,  hogy  nem  egy  alattvaló  vagy  csupán,  akkor  segíts  szervezni  a 
barátaidat, ismerőseidet.
A hálózatunk jövője azon áll vagy bukik, hogy a hétköznapi kisemberek elhiszik-e 
magukról, hogy ők sem kisebbek a "nagy emberek"-nél.
Vajon mitől különb orbán vagy mester vagy bármelyik vezér nálam, vagy nálad?
Nálam nem!
A diplomám ugyanannyit ér mint orbáné; az élettapasztalatom azonban lentről, az 
emberek közül származik, nem puszi-protekciós állásokból!
Higgy magadban, mert csak akkor válsz valódi demokratává.


