
Őszkatonának
(fritzi, 2010.09.28 11:44) 

Kedves Őszkatona! Amit kari@gmx ezen az oldalon Patrubány gazdasági és társadalmi 
tevékenységével kapcsolatban leírt - igazak. Törvénytelenül, zárt ajtók mögött választatja meg 
magát rendszeresen. Aki az MVSZ-hez kicsit közelebb kerül, azt a legválogatotatt, aljas - 
magyarok számára teljesen ismeretlen könyörtelen módszerekkel kiirtja. Az MVSZ valamennyi 
tagszervezetét, alapítványait, kft-it kézi vezérléssel irányítja, az ott ülő tagoknak a legcsekélyebb 
beleszólást sem engedi, sőt hátuk mögött, tudtuk nélkül manipulálja a tagságot (Felvidéki OT - 
2002). A Világszövetséget a rendszerváltás előtti időkben a nyugati magyarság megfigyelésére 
használták. A rendszerváltás után is hasonló célokat szolgált egy darabig. Biyonyíték erre a 2000-
ben megtartott közgyűlés, ahol Boros Péter az utolsó fordulóban bukott el egy megjegyzése miatt. 
Történt ui. hogy az egyik küldött javasolta, hogy az újonnan megválasztott küldöttek mindannyian 
legyenek átvilágítva. Ekkor Boros Péter a pulpitushoz megjegyzést küldött: " nincs erre szükség, 
hiszen mindenkiről tudunk mindent". Ez volt a momentum, hogy a másik elnökjelölt - Patrubány 
Miklós lett váratlanul megszavazva. A magyarországi küldöttek közül változtatták meg hárman 
előző szavazataikat. Ketten -úgy emlékszem, de lehet, hogy már tévedek erdélyiek voltak. 
A román titkosszolgálattal kapcsolatos állításokhoz nem kívánok hozzászólni, mert ezt nem tudom. 
A Magyarok Világszövetségét azonban 10 év alatt teljesen szétverte, sok sérülést okozva sok 
benne bízó becsapott embernek.

Válasz 

kari@gmx.net
(zozo, 2010.09.27 23:12) 

Kedves Őszkatona és drbengabor!

Ha bizonyítékokat kértek a román származású Négy Bani (románul: Patrubani) magyarellenes 
múltjáról és jelenéről, akkor azt szívesen megküldöm, az email címetekre.

Ha meg szeretnétek nézni az MVSZ cégei: a Pax Pannoniae Kft., az Árpádhír Kft, a Szent László 
alapítvány, illetve az MVSZ éves költekezését, akkor azt a www.magyarország. hu hivatalos 
honlapon is megtekinthetitek. A fent felsorolt MVSZ tulajdonában lévő és eredeti nevén Nicolae 
Stefan Patrubáni által jegyzett cégek, több mint 2 milliárd (2.000.000.000) forintot költöttek el, a 
Patrubani elnöksége alatt. (ez nem magyar, de nem is székely tulajdonság!)

Megjegyzem, hogy Patrubáni Nicoale Stefan (mostani nevén Patrubany Miklós István) úgy 
választatta meg magát 2004. és 2008.-ban is, hogy senkit mást nem engedtetett be az 
elnökválasztásokra. (ez sem magyar, de nem is székely tulajdonság!)

Patrubani egy nagy manipulátor! Sok embert megtévesztett, majd mikor ezek észhez kaptak, akkor 
menesztette őket az MVSZ-ből. Az MVSZ cégei, az utóbbi hónapokban, több mint 5,5 millió forintot 
veszítettek a bíróságokon. Ne aggódj, van Patrubánynak pénze. Maradt még a két milliárdból. De 
ha ezt sem hiszed, akkor nézz utána az 55.Mf.635.715/2009 Fővárosi Bírósági ítéletnek, valamint 
a 33.M.3760/2008 számú FMB ítéletnek után.

A Kvacskay Károly ellen felhozott vádak tudtommal hamisak:
Az általad felhozott 2009. május 1. és 2-án megtartott MVSZ közgyűlés ügyében jelenleg is 
büntetőeljárás van folyamatban. Az ügyben Kvacskay Károly hívta ki a rendőröket és nem 
Patrubány. Nem Kvacskay Károlyt kellett rendre utasítani, hanem Patrubany Miklóst és társait. Ez 
áll a rendőri jelentésben is! A nyomozás nem Kvacskay Károly ellen folyik, hanem Patrubány és 
tásai ellen.

Szebb Jövőt
Zozo és barátja István



Válasz 

drbengabor@gmail.com
(drbenegabor, 2010.09.23 18:32) 

Véletlenül találkoztam ezzel a vitával, de nagyon szalámitaktika illata van a történetnek.

Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben valóban óriási vagyont nyúlt le a jelzett személy 
Nicoale Ceausescu román diktátorvagyonából, akkor hogyan maradt életben? A Securitáte nem 
szokott szívújságot olvasni! 
Ráadásul,ha már ekkorát szakított, akkor miért nem fizette ki mellényzsebből azt az 50 milliót 
amivel tartozik az általa vezetett MVSZ?
Szerintem csak gondolkodni kell egy kicsit, s akkor a fénykép ügyet már nem is említem!
NE FELEDJÉTEK! A szalámitaktikát a legjobban működő suttogó propaganda szolgálja, s annak 
az a lényege, hogy minél nagyobbat kell hazudni, annál valószínűbb, hogy el is hiszik.
További szórakoztató levelezést kívánok! 
Bene Gábor S. 

Válasz 

Észrevételek /3
(Őszkatona, 2010.09.22 23:43) 

Az itt leírt vádak Partrubány Miklós ellen mindenképp a magyar népet károsítják. Ha 
megalapozottak, akkor azért ártanak mert a bizonyítékok hiánya aláaknáz, hihetetlenné tesz 
minden esetleges indokolt alapot. Ha alaptalanok és indítékuk az irigység vagy a bosszú, vagy 
rosszabb esetben, a célszerű ellenséges támadás, akkor egy magyar érdekeket szolgáló 
szervezet bomlasztását és leverését eszközölik. 

Ha a vádló magyarnak tekinti magát, vagy hozzon józan ember számára meggyőző bizonyítékot 
vagy vonja vissza rágalmait és kérjen bocsánatot. Ha nem, akkor nyugodtan jelentse főnökének 
hogy a magyarmegmaradas.eoldal.hu honlapon sem sikerült a bomlasztás. 

Válasz 

Észrevételek /2
(Őszkatona, 2010.09.22 22:07) 

A kari@gmx.net néven illetve címen bejegyzett zozo, korábban istvan, illetve istván hozzászólás a 
http://internetfigyelo.wordpress.com/2009/10/24/patrubany-miklos-valasza-az-ot-ert-tamadasra/ 
oldal tartalmára hivatkozik. Ez a hivatkozás majdhogynem a szóról szóra a fönti cikk.

A kari@gmx.net (istván, 2010. 05. 05. 10:41) címen és néven bejegyzett hozzászólás 2010. május 
09. 14:08-én is megjelenik Bükki Péter Attila néven a http://www.hunhir.hu/?pid=hirek&id=29622 
lap 2-11. bekezdésében.

Az istván (kari@gmx.net, 2010. 05. 05. 10:42) címen és néven bejegyzett hozzászólás az előbb 
emlitett hunhir.hu lapon a cikk 12-16. bekezdésével azonos.

Ugyanaz a cikk jelent meg percre pontosan egyidőben (2010. 05. 05. 10:41 és 2010. 05. 05. 
10:42) hozzászólásként egy szintén kari@gmx.net címen és istván néven a 
http://anyusch.multiply.com/journal/item/3997/3997 lapon, úgymint az idézett 
http://internetfigyelo.wordpress.com lapon istvan néven bejegyzett hozzászólásban tiz perccel 
korábban.

A most már zozo néven beküldött kari@gmx.net című 2010. 09. 22. 00:00 és 2010. 09. 22. 00:01-
kori hozzászólás szintén zozo név alatt jelenik meg 7 illetve 8 perccel később a fönt idézett 



http://internetfigyelo.wordpress.com címen.

Válasz 

Észrevételek /1
(Őszkatona, 2010.09.22 22:06) 

Provokáció médiatámogatással a Magyarok Világszövetsége ellen 

Provokációsorozattal próbálta megzavarni a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlését egy 
budapesti pótküldött a hétvégén. A magyarországi média jóvoltából - amelyben egyetlen szó sem 
esett a Küldöttgyűlés által elfogadott korszakos határozatokról - a provokátor valótlan állításairól, 
rágalmairól és botránykeltéséről értesülhetett az egész magyar világ. 

Pénteken erőszakkal próbált behatolni a Magyarok Világszövetségének régióülésére Kvacskay 
Károly budapesti pótküldött, akinek a Mandátumvizsgáló Bizottság és ezt követően a régióülés 
nem hagyta jóvá küldötté való előlépését. A szavazás mindkét esetben egyhangú volt. Az 
erőszakoskodó pótküldöttet a kiérkező rendőrség tudta csak jobb belátásra bírni. 

Szombaton egy kb. reggelitől ebédig tartó "éhségsztrájkot" hirdetett ugyanaz a személy 
harmadmagával az MVSZ székháza elé, azt állítván, hogy ekképp próbálják megakadályozni a 
Magyarok Világszövetsége székházának eladását, személyesen és név szerint felelőssé téve a 
szervezet elnökét, Patrubány Miklóst. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy Patrubány Miklós nem kezdeményezte a székház eladását, és 
sem a Küldöttgyűlés, sem a régióülés napirendjén ez a kérdés nem szerepelt. 

Ez természetesen nem akadályozta meg a magyarországi médiát - még annak közszolgálati 
részét sem -, hogy a hétvége vezető hírévé tegye a teljesen valótlan állítást hirdető provokációt. A 
Küldöttgyűlésen meghozott határozatokról - közöttük a trianoni és a párizsi béke felülvizsgálatát 
kezdeményező világkongresszusi döntésről - ugyanezek a médiumok mélyen hallgattak. 

A Magyarok Világszövetsége mélységes aggodalmának ad hangot a közpénzen működő 
magyarországi média aránytalan és - minden bizonnyal a provokáció hátterében meghúzódó 
politikai erők hatására - pártos elfogultságú tájékoztatása miatt. 

A szervezett provokációt végrehajtó személyt, aki korábban a Magyarok Világszövetségének 
alkalmazottja volt, tavaly bocsájtotta el súlyos munkaköri mulasztás miatt, rendkívüli felmondással 
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke. Az elbocsájtott Kvacskay Károly azóta, a legváltozatosabb 
eszközökkel támadja és provokálja a Magyarok Világszövetségét, többek között hétrendbeli 
rendőrségi, ügyészségi és bírósági eljárással. 

Hétfőn a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon tárgyalás volt abban a perben, amelyet az MVSZ 
elbocsájtott alkalmazottja indított. A tárgyaláson tanúként meghallgatták az MVSZ elnökét. A 
munkaügyi perben az MVSZ jogi képviseletét Dr. Léh Tibor párizsi ügyvéd, az MVSZ Kárpát-
medencén Kívüli Régiójának alelnöke, valamint Dr. Kiss Gyula ügyvéd, az Antall-kormány 
munkaügyi minisztere látja el. 

Sajtószolgálatunk a Magyarok Világszövetsége ellen folytatott provokációsorozatra még visszatér. 

Budapest, 2009. május 5. 
MVSZ Sajtószolgálat"

Válasz 

zozonak
(>Zoli<, 2010.09.22 14:18) 



Kedves zozo vagy Bükki Péter Attila! (nem tudom zozo tette e fel ide BP. Attilától az írást vagy 
maga Atilla irt ide mint zozo? 

Igazad/igazatok van és egyet is értek abban, hogy tűzzel-vassal kell harcolnunk a csalók ellen, de 
nem "amerikai" módra, hogy én rámutatok ki a terrorista ki a csaló és evvel el van döntve a 
boszorkányüldözés kezdte.

Számomra és egyben állíthatom, hogy itt számunkra nem elég az a szó, hogy "állítólag" egy 
bizonyításhoz. 
Ha P. Miklós Székelykapura gyűjt akkor nem vádolhatjuk magyarellenesnek. 
Ha senkinek nincs betekintése az általa megadott bankszámlára akkor honnan tudjuk, hogy pont 
2,5 milliárd tűnt el onnan? 
Nem egy kezdeményezést (gyűjtést) sikeresen végbe vittek. Ezt nem feledhetjük el. 
Kérlek ha megakarod védeni P. Miklós mellé felsorakozott magyarjainkat, na és minket is, akkor 
részletesebb kézzelfoghatóbb dolgokkal gyere elő. Bizonyára sokat köszönhetünk majd neked de 
főleg azok akiket magához húzott ha kiderül valóban ő a csaló. 

Válasz 

kari@gmx.net
(zozo, 2010.09.22 00:01) 

A Székelyek román kecskére bízták a káposztájukat!

A román kommunista párt (PCR) volt alapszervezeti titkára és Nicoale Ceausescu román diktátor 
nagy hódolója, pártaktivistája Patrubány Miklós, régi nevén Nicoale Patrubani szerint Dr. Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke, rosszul tudja:
Patrubáni Nicolae, mostani nevén Patrubány Miklós nem román ügynök, tehát nem dolgozik a 
román titkosszolgálatnak. A cikk a barikádon jelent meg: http://barikad.hu/node/17332
A román újságok mégis másképp tudják, volt egy Nicolae Patrubani a román diktátor, Nicolae 
Ceausescu Securitatéja alkalmazásában. A román újságcikk: http://www.9am.ro/stiri-revista-
presei/2007-06-11/averea-lui-voiculescu-cladita-de-securitatea-lui-nicolae-ceausescu.html

A Székelyeknek tudniuk kellene, hogy a négy bani, az még ma is négy bani. A 
&#8222;négy&#8221; románul &#8222;patru&#8221;-t jelent. Tehát Patru-Bani magyarul négy 
bani. A bani mindig román pénznem volt, és soha sem volt magyar.
Nem négy fillér, vagy négy pengő. Nem patru-fillér vagy patru-pengő.

A székelyeknek azt is tudniuk kellene, hogy a román kommunista pártitkár és alapszervezeti titkár 
soha sem fog átváltozni magyar nemzetivé. Az, aki Nicolae Ceausescu román diktátor 
újraválasztását szervezte 1988-ban, az nem volt magyar érzelmű és soha nem is lesz. A cikk az 
interneten olvasható: http://internetfigyelo.wordpress.com/2009/10/24/patrubany-miklos-valasza-
az-ot-ert-tamadasra/

Vigyázzatok székelyek, mert Patru-Bani nem a ti emberetek!

A már évek óta vádlotti státuszban lévő Patrubány Miklós menekül Magyarországról, és most 
Székelyföldön próbálja megtéveszteni az embereket. A büntetőeljárásokban keveredett Patrubány 
Miklós az egyesületi joggal való visszaélések miatt hat év börtönt is kaphat. A bírósági 
eljárásokban tisztázódott, hogy Patrubány bizonyíthatóan 2004-óta nem engedi be az 
elnökválasztásokon induló személyeket, valamint a közgyűlésekre érkező küldötteket. Ezért 
Patrubány Miklós elnöki megválasztása 2004-ben és 2008-ban is teljes mértékben jogtalan. Az 
MVSZ 58 szervezetéből csak 8 szervezet kapott meghívást. 50 szervezetet nem hívott meg a 
közgyűlésre Patrubány. Patrubány Miklós jogsértő cselekedetei nem példás székely cselekedetek. 
A székelyek ellenségének a cselekedetei.

Magyar testvéri szeretettel



Bükki Péter Attila, jogvédő 

Válasz 

kari@gmx.net
(Zozo, 2010.09.22 00:00) 

Tűzzel, vassal harcolnunk kell a csalók ellen!

A román kommunista párt (PCR) volt alapszervezeti titkára és Nicoale Ceausescu román diktátor 
nagy hódolója, pártaktivistája Patrubány Miklós, régi nevén Nicoale Stefan Patrubani láthatatlan és 
ellenőrizetlen számlára gyűjt állítólag pénzt a nemzeti érzelmű magyaroktól, székely kapuk 
felállítására.

Patrubáni által megadott számlaszámokról, 2000 óta, az utóbbi tíz év alatt, 2,5 milliárd 
(2,500,000,000) forint tűnt el. A számlákat senki sem ellenőrizheti, a számlák tartalmáról 
betekintést senki sem nyer.

A már évek óta vádlotti státuszban lévő Patrubány Miklós menekül Magyarországról, és most 
Székelyföldön próbálja megtéveszteni az embereket. A büntetőeljárásokban keveredett Patrubány 
Miklós az egyesületi joggal való visszaélések miatt hat év börtönt is kaphat. A bírósági 
eljárásokban tisztázódott, hogy Patrubány bizonyíthatóan 2004-óta nem engedi be az 
elnökválasztásokon induló személyeket, valamint a közgyűlésekre érkező küldötteket. Ezért 
Patrubány Miklós elnöki megválasztása 2004-ben és 2008-ban is teljes mértékben jogtalan. Az 
MVSZ 58 szervezetéből csak 8 szervezet kapott meghívást. 50 szervezetet nem hívott meg a 
közgyűlésre Patrubáni.

Egy biztos: a román kommunista pártitkárból, alapszervezeti titkárból, soha sem lesz magyar 
nemzeti.

Magyar testvéri szeretettel
Bükki Péter Attila, jogvédő 

Válasz 

istván
(KATA, 2010.07.02 13:57) 

Elnézést kérek új hozzászólóként. kipróbálom az irásmódit..
nem olvastam el minden hozzászólást. már a második mocskodódásnál megakadtam. 

Válasz 

Nagy Magyarország
(korona had, 2010.05.06 13:09) 

Patrubány úr ne tántorítsa sok mocskos haza áruló ,mi bízunk önbe .Munkájához erőt egészséget . 

Válasz 

istván
(kari@gmx.net, 2010.05.05 10:42) 

A 2009. május 1-én tartott legutóbbi taggyűlésen, Patrubány kérésére, a felbérelt In-Kall ütő verő 
szolgálat emberei a lépcsőn lökdösték lefele Kvacskay Károly küldöttet, elnökségi tagot. A 
küldöttnek nagy nehézségek árán sikerült csak megmentenie a táskájában lévő iratanyagot, 
bizonyítékokat. A helyszínre kiérkező rendőrök láttára elmenekültek Patrubány ütő verő legényei. A 
küldött ellen elkövetett több bűncselekmény gyanújával, ismeretlen tettesek ellen, továbbra is 



nyomoz a rendőrség.

A 2004-es és 2008-as jogtalan MVSZ elnökválasztás, a kitiltások és az MVSZ által elkövetett 
jogtalanságok miatt, többen is bírósághoz fordultak. A Fővárosi Bíróság és a Pesti Központi 
Bíróság elmondása szerint &#8222;perek tucatjai&#8221; indultak az MVSZ és Patrubany Miklós 
ellen. Ezek után már nem volt meglepő számunkra az a tény, hogy ugyanezen a bíróságokon 
büntető eljárások is indultak Patrubány Miklós István Ádám, az MVSZ vitatott elnöke ellen.

Az MVSZ és cégei, Patrubany ideje alatt majdnem 2 milliárd forintot költöttek el az utobbi években. 
Ez az idő alatt Patrubany nagy palotát épített magának Kolozsvárott. A fia Németországba, a 
nagyobbik lánya az USA-ban, a kisebbik lánya Franciaországban tanult.

Az MVSZ vagyonkezelő jelenlegi ügyvezető igazgatója Bartha János és Oláh István volt 
ügyvezetők nem árulták el, hogy miért van végrehajtás alatt a 2008-ig még jól teljesítő 
vagyonkezelő cég.

Gyetvay György Gergely és László Ferenc volt "ÁRPÁDHÍR" Televíziós Műsorszolgáltató cég 
ügyvezetői azt mondták, hogy csak Patrubány parancsát teljesítették. A pénzt már kivonták a 
cégekből. Patrubány szerint a Magyarok Világszövetségét és cégeit tönkre kell tenni. 

Válasz 

kari@gmx.net
(istván, 2010.05.05 10:41) 

Bírósági végrehajtás alá kerültek a Magyarok Világszövetsége cégei

Eredeti nevén Patrubani Nicolae Stefan a Magyarok Világszövetségének bíróságilag is vitatott 
elnöke, 2009-ben csődbe vitte a szövetség Pax Pannoniae nevű Vagyonkezelő, valamint az 
Árpádhír nevű hírközlési cégét is.

A 01-09-362958 cégjegyzékszámú PAX Pannoniae Vagyonkezelő Kft. (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 1-3.) ellen a 8453643803 ügyszámon 2009. augusztus 31.-én rendelt el 
végrehajtást az APEH.

A 01-09-866804 cégjegyzékszámú "ÁRPÁDHÍR" Televíziós Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1052 Budapest, Semmelweis u 1-3.) ellen a 7534015656 ügyszámon 2009. július 2.- én 
rendelt el végrehajtást az APEH.

Az ÁRPÁDHÍR Televíziós Műsorszolgáltató Kft. tartozásai miatt a végrehajtás 2010. február 2.-án 
a 1402-17.Vh-4834/2009. ügyszámon bírósági végrehajtás alá került.

Mindkét végrehajtás alatt álló cég kizárólagos tulajdonosa a Magyarok Világszövetsége (MVSZ). A 
Magyarok Világszövetségét a fenti személy Patrubány Miklós István Ádám néven jegyzi, 
kizárólagos aláírási jogkörrel.

A kizárólagos aláírási jogkör miatt, nem nehéz megnevezni a felszámolások miatt a felelőst.

Belső informátorunktól sikerült megtudnunk, hogy a két cég tartozásai tetemesek. A tartozások 
összege, több mint ötven millió forint nagyságú.

A Pax Pannoniae Kft. 2008-ban, az MVSZ elnökválasztása előtt néhány héttel, furcsa módon 
menesztett ügyvezető igazgatója Kvacskay Károly telefonon elmondta, hogy az ő idejében a 
Vagyonkezelő évente több mint 120 millió forintot termelt a Magyarok Világszövetsége részére. A 
Vagyonkezelőn kívül az MVSZ mint egyesület is rendelkezik külön bevétellel, valamint az MVSZ-
nek bejegyzett alapítványa is van. Az MVSZ-nek évente 100 millió forint körüli bevétele van, amit 
nem hoznak nyilvánosságra. Az MVSZ alapítványának bevételeit teljes köd fedi. Az MVSZ mint 



egyesület, a MVSZ cégei és az MVSZ alapítványa között csak Patrubany tud, egy személyben, 
korlátlanul pénzt áthelyezni.

Az MVSZ vagyonkezelőjének volt ügyvezető igazgatója nem érti mi történhetett az MVSZ cégeinél. 
Miután őt jogtalanul Patrubany elküldte, majd néhány héttel később zárt ajtók mögött elnökké 
nyilváníttatta magát, majdnem minden dolgozót kirúgtak az MVSZ-ből és az MVSZ cégeiből. Az 
utóbbi időben több mint 25 alkalmazottnak kellett távoznia. A felmondott dolgozók közül többen 
elmondták, hogy kitiltotta őket Patrubany az MVSZ székházának nevezett Magyarok Házából 
(1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3). De kitiltásra került több MVSZ elnökségi tag is, mint 
Kenessey Csaba svájci elnök, Geönczöl Gyula felvidéki elnök, Kvacskay Károly, és Balog Barna 
elnökségi tagok. 

Válasz 

Gondolkodó embereknek
(Hunicillin, 2009.12.22 23:29) 

Ajvékolás helyett vegyük észre, mi a fontos. Nézzük utána, hogy ki Patrubány Miklós és mit tett a 
nemzetért. Bérsározók mindig lesznek, és mivel sokan főállásúak közülük, minden nem hivatalos 
tájékoztató fórumot tele fognak piszkítani.
Nem az a tragikus, ha vége a magyar nemzetnek, mert az már lezárt tény, csak sokan nem látták 
még ezt a filmet. A tragikus, ha valaki úgy hal majd meg, hogy azt sem tudja, miért élt/halt. 

Válasz 

Azoknak, akik nem!
(Őszkatona, 2009.12.22 23:23) 

Amint már említettem, "trakta" honfitársam véleményét tiszteletben tartom. Van benne amivel 
egyet értek, van amivel nem. Az engem illető hozzászólásait viszont válasszal szeretném 
megtisztelni.

A "teljesen" szó, a "teljesen egy kalap alá veszi" megjegyzésben valahogy nem stimmel avval amit 
mondtam. Talán "erkölcsileg" alkalmasabb lenne. Akikkel becsületes emberek barátkoznak azokat 
a megadott baráti körön kívüliek becsületesnek tekintik. Akikkel pedig becstelen emberek 
barátkoznak azokat a megadott baráti körön kívüliek becstelennek tekintik. Ez lehet hogy helytelen 
- esetleg igazságtalan is lehet - de ha tetszik ha nem, a sztereotípia minden élőlény természetének 
egy fontos tényezője. Aki ennél finomabb megkülönböztetést tud tenni, az az ahhoz kellő tudást 
csak a megadott körben elért bizalom megszerzésével szerezheti meg. Én pedig nem tartoztam 
Csoóri Sándor, Kósa Ferenc és társaik körébe.

A "(KI)figyelünk", "kilesésnél és besúgásnál!" megjegyzésekre - ha ezek nekem szólnak - nem 
tudok mit válaszolni mert én ezekhez a mesterségekhez nem értek. 

Válasz 

Azoknak, akik átlátnak a hamisságon!
(trakta, 2009.12.22 19:32) 

A KARI által írt dolgokra is gondoltam. És lőn!
Csak a bizonyítás nem vagy csak soká lehetséges!

Őszkatonának viszont abban nincs igaza, hogy Kósa
Ferencet teljesen egy kalap alá veszi a ,,százkulacsos" banditózóval! Van egy önálló (szoc.?) 
honlapja K. F.-nek, ahol leírja, hogyan képzeli el a szociális állapotokat! Még véletlenül se 
vadkapitalista módon! 
Egyébként is: azt nézzétek, amit letett az ország
asztalára, mert ő már elég sokat letett!



Voltam előadásain, és megmondta, hogy soha más párt
tagja nem lenne, mert átélt, amit átélt, és tudja,
mit élt át József Attila! 
Általában a mélyről jöttek, az igaztalanul agyonhallgatottak, ha hatalomhoz jutnak, ugyanolyan
hibákat követnek el mások ellen, mint amit ellenük
is tettek, mert vagy tudatosan vagy tudattalanul
vissza akarják adni az átélt fájdalmakat stb.! De
Kósa soha nem hasonlott meg annyira, mint Csoóri
vagy Sára!! ,,NEM FOGLALT MAGA ELLEN ÁLLÁST", nem uralkodott és uralkodik senkin. Persze, 
ő is elhelyezte a fiát, ha már tud japánul ,,anyanyelvi"
szinten, a Magyar Turizmus Zrt-nél. (Mindenki el akarja helyezni gyermekét, ha tudja, hogy 
érdemes
és lehetséges!!)
És ők hárman egyszer-kétszer azért együtt dolgoztak,
és ki tudtak állni egymásért!! (Soha szebb művészi
hármasságot!) És - tesznek, amit tesznek ma -, életük első hányadában tett dolgaikért mai napig
SOKAK ÁLTAL tiszteltek (pedig pl. a két Sándor tán
még mindig megkapja a D TV-től a havi 500-500 eFt-os
,,apanázst"! - És? - ŐK HOZTÁK LÉTRE! - stb.!!)!

(Csak egy kis helyesbítés: Csoóri a Gellért Kávézóba
szokott kávézni, de mióta Ürömre költöztek, általában az ORFI (Irgalmas Rendi Kórkáz) a cél, 
LÉVÉN, HOGY 79 ESZTENDŐS!!! 
Ha már ,,(KI)figyelünk", vagy ,,jobban tudunk 
valamit", akkor az legyen is úgy, mert akkor semmiben sem különbözik egy jól eltervezett 
kilesésnél és besúgásnál!) 

Válasz 

Becstelen hozzászólás
(Őszkatona, 2009.12.22 19:04) 

Az alábbi (istván, 2009. 12. 21. 22:04) hozzászólás, mint minden más ellenőrizhető forrás nélkül 
beadott "értesülés", sajnos értéktelen. Az "ezt olvastam" (hallottam, stb.,)-féle hozzászólásokat - 
akár szimpatikus akár ellenszenves - egyetlen gondolkodó ember sem veszi komolyan. A 
bizonyíték nélkül beadott vádemelés pedig becstelenség. 

A kedves hozzászóló állításai pedig már csak azért is furcsának tűnnek mert pont Patrubány 
Miklós volt az aki (Február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Napján) "megismételte a 
Magyarok Világszövetségének felhívását, amelyben arra buzdítják a magyarországi települések 
önkormányzatait, egyházait és polgárait, hogy írják össze azoknak a nevét, akik a kommunizmus 
áldozataivá váltak, és véssék fel az I. és II. világháborús hősi emlékművek szabad oldalaira" 
(MVSZ Sajtószolgálat). 

Válasz 

kari@gmx.net
(istván, 2009.12.21 22:04) 

Ezt olvastam a tegnap:

Patrubány Miklós MVSZ elnök a tegnapi napon nem támogatta Tőkés László által meghirdetett 
kommunizmus bűneit kivizsgáló nemzetközi büntetőjogi rendszer kialakítását. Tőkés László 
indítványa szerint az Egyesült Nemzetek Szövetség nemzetközi vizsgálóbizottságot hozhatna 
létre, és intézményesen kutathatná fel a román kommunisták által elkövetett bűncselekményeket 
és emberiségellenes cselekmények. A bűnösök végre megkapnák a jól megérdemelt büntetésüket.



Patrubány mint a Román Kommunista Párt (RKP) hű tagja, és Nicolae Ceausescu 
kommunizmusának nagy támogatója, Tőkés László indítványát nem támogatja.

Azt tudjuk, hogy Patrubány Miklós nincsen jó viszonyban Tőkés Lászlóval. Ami érthető, mert Tőkés 
Lászlót a Román Kommunista Párt üldözte. Patrubány pedig az üldöző párt, az üldözők oldalán 
állt.

Ha belegondolunk, hogy a Román Kommunista Párt tagja, a pártjára felesküdött, és annak örök 
hűséget fogadott, akkor megértjük, hogy a Román Kommunista Párt tagja sohasem fog a pártja 
ellen állást foglalni. Az olyan lenne, mintha valaki saját maga ellen foglalna állást.

Tőkés László és Patrubány viszonyát akkor értjük meg legjobban, ha megtudjuk, hogy milyen 
katonai rangja van Patrubány Miklósnak a román hadseregben. Egyesek arról beszélnek 
Kolozsvár városában, hogy Patrubányt magas katonai ranggal jutalmazta meg a román hadsereg, 
szolgálataiért. Ezért várjuk Patrubány Miklós válaszát, és a román katonai könyvének bemutatását, 
közszemlére tételét.

Válasz 

Fritzi úrnak
(Törpapa, 2009.12.15 22:30) 

Kedvetlen Fritzi!

Nem sok mosolyt érzek szavaid mögött, pedig mi oka lehet egy jól szituált diplomásnak, pengő 
eurókkal a bankfiókjában, hogy savanyúan nyilvánuljon meg? De, végülis, ma már minden 
magánügy, leszámítva, ha másokba töröljük a lábunkat, mert ugye, ők megérdemlik :)
Törpapához annyit, hogy érdemes angolul is guglizni, papa smurf a kulcsszó. Az első néhány millió 
találatot átugorva lehet olyan véleményt is olvasni, hogy Törpapa, mint minden brüsszeli 
szülemény, új világrend formáló gondolati erő. Egyentörpök, egyetlen irányító alatt, központi 
vezényszóra boldogok az árnyas fák altt...
Kérdésedre válaszolva, nem alkoholizáltam még P. Miklóssal, és azt sem tudom, hogy van-e 
tetoválás a bal hóna alatt.
A véleményemet történelmi ismeretekre, megfigyelésekre, logikára és összefüggések 
megállapítására alapozom. Vannak persze apró, nyomós érvek. Szoktam nézni a beszédeit is. 
Tetszett, hogy az utolsó pálos, az egyetlen hiteles, magyar keresztény gyülekezet (rend) 
képviselője őt tekintette történelmi hagyatékuk letéteményesének. Ezzel együtt tisztelem a 
gyűlülködők vagy tájékozatlanok véleményét is, hiszen az utat valamennyien végig kell, hogy 
járjuk. Mindannyian egy úton járunk, csak különböző szakaszain. A kétkedésnek, eltérő 
véleményeknek helye van. Tán a kritikának is, de azért az érvek nélküli kritikát nehéz megfelelő 
szavakkal illetni. 

Válasz 

Madarat tolláról...
(Őszkatona, 2009.12.15 05:37) 

Nagyon nehéz elfogadni a valóságot ha az kedvenc rögeszménkkel ellentétben áll. Erről itt egy kis 
adoma (a cikk 2. fele):

http://fehersolyom.info/news.php?extend.371 

Nehéz, de nem lehetetlen. Az a fontos hogy ne süllyedjünk önbírálatba. Nem kell hiedelmünket 
szándékosan föladni, megváltoztatni vagy azokkal tudatosan szakítani. Csak el kell határozni hogy 
nyíltan fogadjuk az értesülést. Ha az értesülés hamis, úgysem növeszt tartós gyökeret. A hamis 
értesülésre alapított tévhit folytonos külső meggyőzés nélkül önmagától kihal. Ha pedig tényleges, 
akkor minden további rábeszélés vagy erőfeszítés nélkül alakítja hiedelmünket, amit ezentúl a 



valóság észlelése táplál. 

Tehát nézzünk meg nyíltan - mintha semmit sem tudnánk az ügyről - csak egyetlen egy tényt, azt 
hogy kivel barátkozik ez a "sokak által tisztel" Csoóri Sándor, volt MVSZ elnök, akit, a "trakta" 
néven bejegyző honfitársunk szerint, Patrubány Miklós "kitúrt".

Csoóri Sándor Kósa Ferenccel rendszeresen kávézgat Budapesten a Belvárosi kávéházban, avval 
a Kósa Ferenccel, akinek filmje forgatókönyvét is megírja, avval a Kósa Ferenccel aki...

1989 októberében az MSZMP legnagyobb platformjának, a Reformszövetségnek volt választott 
vezetője, avval a Kósa Ferenccel aki az MSZP megalakulásától a kultúra, a művészetek és a 
médiaügyek szakértőjeként folyamatosan az országos elnökség tagja volt 2000-ig, 1990 és 2006 
között országgyűlési képviselő, 1990-1992 között a parlament kulturális, oktatási, tudományos, 
sport, televízió és sajtó bizottságában, 1992 után az átszervezett kulturális, tudományos, 
felsőoktatási, televízió-, rádió- és sajtóbizottság tagja, az 1994-1998 között a törvényhozás 
kulturális és sajtó állandó bizottságának alelnöke volt, avval a Kósa Ferenccel aki az MSZP-
frakcióban is a kulturális munkacsoportban dolgozott (parlament.hu).

Hát, ez az, kérem szépen. Madarat tolláról, embert barátjáról ismerjük meg. Orbán Viktor is "sokak 
által tisztelt" - habár mostanában már inkább csak Izraelben.

Ha "trakta" honfitársunk - vagy bárki más - ezen és hasonló tények ellenére ragaszkodik 
álláspontjához, véleményét tiszteletben tartjuk, de megkérjük hogy viszont tisztelje másokét avval 
hogy nem használ sértő kifejezéseket. 

Válasz 

törpapa
(Fritzi, 2009.12.14 16:57) 

Beírtam a google keresőbe a nevedet, kedves törpapa, s kiderült, hogy Te vagy az összes törpök 
vezetője. Hát - csak vezesd a törpöket és a többi törpét. 

Azért érdekelne, ismered-e egyáltalán személyesen a szóban forgó urat? 

Válasz 

Bizonyíték??
(Törpapa, 2009.12.13 23:53) 

Nagyon kíváncsi vagyok azokra a "bizonyítékokra".
Ez tipikusan a furkászok módszere, akik a furkászsajtó segítségével sározzák össze a nemeseket, 
aztán ha a furkászbíróság ellenük döntene, vagy más módon lebuknak, hónapokkal később a 17. 
oldalon közzétesznek egy helyreigazítást.

Szóval, elő azokkal a bizonítékokkal, hadd lássuk :)

Gondolkodó ember jó, ha vigyáz, miben hisz és miben nem - ha már a tudástól elvágták. A 
történelem-könyveket furkászok lektorálják (némelyik lehet, hogy ír is, bár aból felmentésük van), 
ezért kapják a "NAGY xxx FORRADALOM" jelzőt a valóban nagy történelmi holokausztok, a 
furkászokkal jót tévő urakodók (sajnos IV Béla is ilyen volt, de nyilván nem véletlenül kellett 
megmérgezni III. Bélát is).

Ha csak ezer ilyen "árulónk" volna, mint Patrubány Miklós, nem hamukáznának a Magyar (építésű) 
Parlamentben. 

Válasz 



palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.12.13 15:26) 

Pálos emléknap - Budapest, 2008. december 13. DVD

http://jozsef-kutasi.de/emleknap.html

vagy a

http://de.sevenload.com/videos/Lwroar1-Palos-emleknap-Budapest-2008-december-13

Testvéri szeretettel: Bakk István 

Válasz 

Küld ide
(>Zoli<, 2009.12.12 11:06) 

a bizonyitékot küldjed erre a címre: 

raffaizoltan@gmail.com 

Válasz 

kari@gmx.net
(istvan, 2009.12.12 09:56) 

A kért Patrubany bizonyítékot, szeretném mellékelni, de nem tudom, mert a fényképet a rendszer 
nem engedi feltölteni.

Kérlek írjatok a kari@gmx.net címemre, mert szívesen megküldöm. 

Válasz 

Érdekes összefüggések
(Anonymus, 2009.11.11 09:27) 

A Patrubány urat ért támadás kapcsán érdemes elgondolkozni valamin. Az embereket nem 
szokták "csak úgy" megtámadni a sajtóban vagy nyilvánosan, minden politikai támadás mögött 
valamilyen szándék húzódik meg. 
A támadók azt használják ki, hogy az átlagembernek se ideje, se energiája utánajárni dolgoknak, 
sokszor olvasni és gondolkodni is lusta, ezért kész "gondolat-konzerveket" kell neki adni, azt meg 
tudja enni a marhája.
Sajnos tényleg kevés az információnk. Mi az, ami mégis a helyes döntéshez vezethet minket, 
ennek ellenére? Először is a következtetések: ha valakit a sajtó ilyen módon támad, egyébként 
meg agyonhallgat, az valószínűleg a sajtó urainak ellensége, tehát a magyarok szövetségese -> 
esetünkben törvényes képviselője. Ha lenne ellene hiteles bizonyíték, azt már régen bemutatták 
volna, hiszen még fletó lopkodós faterjának majd' 30 éves rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvét is 
meg bírták találni, amikor szükség volt rá.
Másodszor, érdemes megnézni a konkrét vádakat: 
1. Csau vagyonából nyúlt volna le pénzeket? Hát ez nagyon pikáns, de nehezen hihető.
2. Kommunista párt tagja lett volna? Hát erről tömérdek papír meg tanúvallomás maradt volna 
fenn.
3. Ügynök lett volna? Ez manapság a legdivatosabb rágalom, és akik terjesztik (oplitikusok, 
újságírók) ők maguk vagy családtagjaik révén szinte mind érintettek ügynök-kérdésben. Tudni kell, 
hogy a magyar parlamentbe bejutni nincs esélye olyan személynek, akinek ne lehetne a tökeit 
megszorongatni valamivel. Azért csak a gennyzsákok közül választhatunk, hogy ha valamelyik 



féregben megmozdulna a lelkiismeretnek valami szikrája, legyen a TPTB kezében valami, amivel 
kézben tartható. Így lehet például elérni azt, a történelem legnagyobb bűncselekményét, a 
lisszaboni szerződés megszavazását 5 tartózkodással szavazták meg.
Ilyen a magyar közélet, és nem is kell messzire menni, elég csak elolvasni ennek a publikációnak 
a hozzászólásait. Itt tartunk ma. 
Amiért kicsit szomorú vagyok, hogy milyen sokan olvassák ezeket a rovatokat, és senkinek eszébe 
sem jutott, hogy nemzetünk megvádolt képviselőjét védelmébe vegye. Elvárhatjuk-e ezek után, 
hogy minket valaki védelmébe vegyen, ha majd szorít a cipő??? 

Válasz 

Anonymusnak
(Fritzi, 2009.11.10 19:24) 

Írásodat elolvastam. És értem. Kishitű vagy, az is maradsz.
Én a becsületes magyarokról írtam, akik nem hazudnak, nem lopnak, nem csalnak. Neked róluk a 
vodkával leitatott orosz kiskatonák hullahegyei jutnak eszedbe. Nagyon útálhatsz bennünket. Csak 
sajnálni tudlak. Okosságodat nem vonom kétségbe. És nincs miről többet írnom Neked.

Válasz 

Gőzhenger elvtársnak
(Anonymous, 2009.11.10 16:17) 

Kedves Fritzi,
A lelkesedésről mindig a vodkával leitatott orosz kiskatonák hullahegyei jutnak eszembe, akikből 
egy-egy csata, ostrom után elég sokat raktak össze.
Ha elolvastad az írást, és még mindig nem érted, hogy miért nincs (lényegi) különbség Orbán és 
Vona között, jó esély van rá, hogy sokan gondolkoznak így. A történelem már eléggé régóta 
pofozza a magyarokat, de úgy látszik, még kell egy két tasli, vagy gyomros. De, ez van. 
Elhiszem, hogy legjobb tudásod szerint írsz, és éppen itt van a tragédia, mert mások esetleg még 
ott sem tartanak, ahol most Te. 
A Szent Korona tan akkor lenne az egész magyarság tulajdona, ha ismerné. Lehetnek a 
magyarságnak milliói egy svájci bankban, ha nem tudjuk a bankszámlaszámot és a jelszót.

Valóban azt hiszed, hogy összeomlott a szovjet birodalom? :D Nagyon kis vicces :D Persze, 
papíron igazad van, hiszen Mo-on is volt rendszerváltás, meg demokrácia van. Vagy mégsem?
A "szovjetbirodalomban" azok urakodtak, akik (nek az unokái) ma is. És ők nem azért öldösték 
tízmilliószámra az embereket, hogy összeomoljanak. Még Mo-on sem omlott össze a hatalmuk, 
pedig itt harc is volt ellenük, nem úgy, mint a kivéreztetett Medveországban. A rózsadombi 
pöktumot szerinted kik kötötték kivel? Oszt, érvényes-e még ma is? Ha a bolsevik helyett mást 
szót használunk, akkor már csak arra kell rájönni, hogy az aktuális bábelnök bizony keményen a 
zionista érdekeket szolgálja, mégha dobnak is egy kis cirkuszt a népnek időnként. Az USA a rossz 
rendőr, a FÁK a jó rendőr, de a parancsokat ugyanonnan kapják. Venezuelas kapott egy csomó 
Kalasnyikovot? Nagy dolog. Kapott-e Irán S300-at? Mert Szaúd-arábia megkapta/ja a sokkal 
fejlettebb S400-at. Kik segítik az afganisztáni megszállókat olyan logisztikával, hogy ihaj? 
Logisztika nélkül az ottani zsoldosbanda kb 1-2 hétig lenne képes kitartani, és ez még optimista 
forgatókönyv.

Egyébként, jobban örülnék, ha nemes magyarok helyett inkább okos magyarokról ír(hat)nál, de 
megértelek, hogy miért nem ezt teszed. És, a vadász sem különösebben örül, ha újabb nemes 
vadat ejt, mert már úgy tele van a szobája fala, hogy nem fér ki több trófea. A nemes vadak közül 
is az okos vadaknak van esélyük, nem pedig a pompás agancsukkal fenséges testtartásba 
merevedőknek.
A felismerés mindig villámszerű. A folyamat, amíg a felismeerésig eljutunk, az lassú. És, nem 
magától jön, hanem meg kell érte dolgozni. Mielőtt Heurékát kiáltott, Arkhimédész is csinált egyet 



's mást.
Olvasni, tanulni soha nem késő. A pozsonyi csatát hogyan tudta Árpád vezérünk megnyerni a 
háromszoros túlerő ellenében? 
Ész nélkül nem nyerhette volna meg. A történelem tanít minket, ha hagyjuk.
Egyelőre megelégednék Gőzhenger elvtárs tanításával is, amelyben esetleg tájékoztat, miért írta 
ezt Patrubányról, aki saját pénzét költve a magyarság ügyére, bátran helyt állt az ezerszeres 
túlerőnek:
"De ez már a rossz stratégia, Patrubány Miklós erőszakos karrierizmusa, félműveltsége - az ebből 
fakadó bizalmatlansága - és a rossz vezetés okozta" 

Válasz 

Don Quijoték-vajjon ők kik?
(Fritzi, 2009.11.10 12:48) 

Kedves Anonymus!

Írásod meglehetősen szervilis. Ti ott az anyaországban mind ilyenek vagytok? 
Miért mosod össze Vona Gábort Orbán Viktorral? 
Miért öntöd a tejet ecetbe? Kevered össze a fehéret a feketével?
Miért nem írsz azokról a magyarországiakról, akik becsületesen dolgoznak, nem lopnak, nem 
csalnak, nem hazudnak. Mert az ilyenekből is van néhány millió. Azokat miért nem veszed észre?
A Szent Korona nem gyógyszer. Jogy csak elég lenyelni, és meggyógyulunk. 
A Szent Korona tan csak akkor fog működni, ha az erkölcsiség, az igazság, becsület lesz uralkodó 
Magyarországon. Erről írj! A leíró pamflettek kora már régen lejárt? Nem vetted még észre? 

A Szent Korona tan az egész magyarság tulajdona. A nemes magyar nemzeté. Ami azért volt 
nemes, mert a gondolkozása volt nemes. 
És nehogy azt hidd, hogy a magyar nemzet csak kis töredéke volt nemes. 
A jobbágy is nemes volt. Ők voltak az uralkodó jobbjai voltak. Szabad emberek. Mígnem a 
Habsburgok nyugati mintára röghöz nem kötötték. 

Ezt kell tudni. 
A Szent Korona az egész nemzeté. Az egész nemes magyar nemzeté. Azoké, akik a mai napig a 
vérzivataros századok ellenére becsületesen dolgoznak. És ők vannak többségben. Nem azok, 
akikről Te, kedves Anonymus irogatsz. 

Ők nem Don Quijoték. 
Akikről Te írsz, a proletárok. És az ő koruk is lejárt a Szovjetbirodalom összeomlásával. 

Válasz 

Vona Viktor hívők figyelmébe
(Anonymous, 2009.11.10 09:13) 

A szélmalommal harcolókról
Válasz Pécsy Gábornak

Kedves Gábor!

A pesszimista azt mondja a jelenlegi helyzetre: &#8216;Ennél rosszabb már nem lehet!&#8217; - 
az optimista pedig erre így replikázik: &#8216;Dehogy nem!&#8217;

Mi mindketten optimisták vagyunk, de nem azok közé tartozunk, akik felteszik mindkét kezüket, 
hanem azok közé, akik meg akarják akadályozni, hogy ez az &#8216;optimizmus&#8217; valóra 
váljék.
Ez utóbbiak mindegyike önmagát &#8216;radikálisnak&#8217; (azaz gyökeres változást - 



paradigmaváltást - akarónak) nevezi.
Közöttük vannak, akik Don Quijotét követik és a malom lapátjai ellen harcolnak, és vannak, akik a 
szelet akarják megállítani, első lépésként megakadályozva, hogy a lapátokat a szél forgatni tudja.

A donquijoték feltárják, hogy a malmot most igazgató molnárok mennyi búzát lopnak el és hogyan, 
a megőrölt lisztet hogyan osztják el úgy, hogy azok maradjanak éhen, akik a búzát elvetették, 
learatták és kicsépelték.
Ez az igazságnak csak egy része, mert a malom működésének okát nem tárják fel, vagyis a 
feltárás nem az igazságra, hanem a valódiságra korlátozódik.
A feltárást végző megmondó-emberek bálvánnyá válnak.
A &#8216;valódiság-mondással&#8217; gyűlöletre kelt emberek kimennek az utcára tüntetni a 
most dolgozó molnárok ellen. Ugyanabban a malomban végzett, de a malom céljával ellentétes 
eredményt hozó munkát ígérő programokat írnak. Ugyanúgy tesznek, mint az a madám, aki a 
rosszul működő kupleráj forgalmát a kanapék kicserélésével akarja fellendíteni. Ez a pártrendszer 
lényege.
A programírók és az utcára vezető emberek is bálvánnyá válnak.

A vissza nem adott búzából megveszik a kisbírókat, akik serényen kidobolják, hogy a rossz 
molnárok a hibásak azért, mert a liszt elvész.

Így aztán a megmondó, a programíró, az utcára vezető emberek bejutnak a malomba a molnár-
választáson, legközelebb 2010 márciusában. 

Válasz 

Vona Viktor hívők figyelmébe 2.
(Anonymous, 2009.11.10 09:12) 

Aztán a malom - a visszatartott liszt miatt - tovább zúzza porrá a magyarságot. Azok az emberek, 
akik a megmondókat, a programírókat és az utcára vezetőket molnárokká tették, meglepődnek 
azon, hogy a malom ugyanúgy működik, mint eddig, a régi és az új molnárok közös erejével, 
egyetértésével. Meglepetésük haraggá változik és rátámadnak a malomra, de a lapátok 
szétforgácsolják őket, mint 1956-ban, mert a szél változatlanul hajtja azokat.

A szélmegállítók között vannak, akik megmérik a szél irányát, hőmérsékletét, erejét, és így 
válnakvalódiságot-megmondó emberekké. Őket a szél lassan a malom felé tereli és a lapátoktól 
való félelmükben fokozatosan nem a szelet, hanem annak irányát, hőmérsékletét, erejét kezdik 
bírálni, külön-külön, és magukat a szél szkeptikusának nevezik. Ők bekerülnek a szélirányítók 
közé, hogy a látszatdemokrácia meg ne sérüljön.
Vannak olyanok, akik spanyolfalat húznak maguk köré. Itt akarnak rezervátumot építeni 
hagyományainkból. A szél befú a spanyolfal résein és a rezervátumokba-vezetőkkel megállapodik 
arról, hogy a rezervátumból nem fognak kitörni. A rezervátum néhány tagja zsákoló lesz a 
malomban, mások garatosok, a rezervátum-vezetők pedig molnárinassá válhatnak.
Olyanok is vannak, akik tudják, hogy a szél rövidesen eláll, ezért nem tartják szükségesnek, hogy 
lándzsát fogjanak. Szerintük elegendő imádkozva várni a szélcsendet, remélve, hogy a 
malomkerekek végleg leállnak. A szél molnárjai őket találják meg legelőbb. Nem kérnek tőlük mást, 
csak azt, hogy tartsák távol magukat a lándzsásoktól, mert azok békétlenek, azok pogányok, azok 
a szél megfékezésével a levegőt akarják elvenni az emberektől. Ők a legolcsóbbak: nem kell nekik 
emberi méretű fejadag az ellopott lisztből, csupán annyi alamizsna, amennyi ahhoz elég, hogy a 
lándzsásokkal hadakozzanak.

És vannak azok, akik a szél irányát, hőmérsékletét és erejét, mint okot megismerve eljutnak a 
szélmegállító Teremtőhöz és iránymutatása szerint megtervezik a neoliberalizmus szelének útjába 
állítható falat, elkezdik azt építeni azért, hogy ezzel - a Teremtő akarata szerint mintát adva - ne 
csak a mi malmunkat védjék meg a Világpusztító Széltől, hanem Európa és a Világ összes 
malmát.



A szél útjába állított malom-lánc tagjai saját Malmuk helyére Kertországot építenek, az Éden 
mintájára. A Szent Koronával ránk kegyelmezett Magyar Küldetés az, hogy újjáépítsük a Szent 
Korona Kertmagyarországát (ahogyan azt Németh László tervezte), eltakarítva a Magyar Malom 
minden szennyét, hogy ezzel mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre, vagyis arra, hogy 
minden nemzet építse meg Malma helyére saját Kertországát. 

Válasz 

Vona Viktor hívők figyelmébe 3.
(Anonymous, 2009.11.10 09:11) 

A Kertország-lánc kiteljesedésével megszűnik a szél útjába épített fal szükségessége, mert a 
szélnek nem lesz malomlapátokkal romboló szerepe, ezért önmaga Önkényuralmi Malmát 
rombolja le.

Kedves Gábor!

A valódiság-mondást kell felváltanunk az igazság-mondással ahhoz, hogy

a donquijotékból szélmegállítók legyenek!

Ezzel teremtődik meg az a Szentkoronai Egység, ami a Teremtő által ránk kegyelmezett 
irányítással falat állít a Világrontó Szél útjába.

Azoknak, akik szélmegállítók és nem donquijoték akarnak lenni, nem a valódiság-megmondók, 
utcára- és rezervátumba vezetők, programírók írásait kell olvasniuk, videóit kell nézniük-
hallgatniuk, hanem azokat az ismereteket kell megszerezniük, amellyel a Világromboló Szél 
irányát, hőmérsékletét és erejét önmaga ellen tudjuk fordítani.
Ezért hát azt kérem, hogy a gyűlöletet keltő valódiság-feltárások mellett (inkább helyett) kezdje 
meg mindenki a Szent Korona szabadságadó Szeretete irányításának megismerését és 
gyakorlását.
Ha nem veszed tolakodásnak, ezért ajánlom szeretettel Neked és mindenkinek azokat a 
videofelvételeket, amelyek a http://szkszcs.ning.com/ honlapon és a YouTube 
http://www.youtube.com/results?search_query=halaszjozsef45&search_type=&aq=f címén 
elérhetőek.
(http://www.youtube.com/watch?v=OPuWB3VnoQA) 

Válasz 

Az igazság súlyos, de ki kell mondani
(Gőzhenger, 2009.11.09 20:44) 

Patrubány Miklós neve: Miklós, István, Ádám. Saját szememmel láttam az útlevelében. Ezért, 
akiről István ir, nem azonos az MVSZ elnökével. 
A fényképet pedig, kedves István, másolja ide, hogy ellenőrizhessük. 

Az MVSZ-től 2000-ben a költségvetést nem azért vonták meg, mert Patrubány Miklós lett az elnök, 
hanem azért, mert nem Boros Péter lett az elnök. Patrubány ezt csak szenvedni volt kénytelen, 
amíg ki nem adták a Benczúr utcai székházat a Kinai Nagykövetségnek. Mert abból a költségeket 
szépen ki lehetett fizetni. 
Más lapra tartozik, hogy az MVSZ most nyakig ül az adósságban. De ez már a rossz stratégia, 
Patrubány Miklós erőszakos karrierizmusa, félműveltsége - az ebből fakadó bizalmatlansága - és a 
rossz vezetés okozta. 

Csak sajnálom a Jobbikot, hogy fölvették vele a kapcsolatot. Ez még Vona Gábor pozíciójába is 
belekerülhet. Patrubány még a JOBBIKOT is szét fogja verne, nemcsak a Világszövetséget. 

Válasz 



??? 
(Hunicillin, 2009.11.09 11:12) 

Drága István!
Ne keverjük már a szezont a fazonnal. Elolvastad Te egyáltalán a fenti nyilatkozatot? Ha igen, 
miért másolsz ide zöldségeket?
Kövér Lászlóra hivatkozni meg végképp semmi értelme. Nagyhatalmi (nem magyar) érdekeket 
kiszolgáló érdeklény, kulcsszerepe van benne, hogy a MVSZ-től megvonták a teljes anyagi 
támogatást.
Szeretném jelezni, hogy az MM oldalak látogatói nem csak írnak, hanem olvasnak és 
gondolkodnak is. Tiszteljük természetesen a kivételeket is. 

Válasz 

kari@gmx.net
(istvan, 2009.11.08 09:50) 

Az egész írás nem fért fel az ablakba. A cikk folytatólagosan:

http://vasarnapihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3668&Itemid=39

Minden egyértelművé válik, ha az életrajzi elemeket elemezzük. Idézek a soha meg nem cáfolt 
2009.06.08. dátummal PRHerald-on megjelent életrajzból:

&#8222;Nicolae Stefan Patrubani román állampolgár 1952. december 23-án született, a 82%-ban 
románok lakta Medias-Medgyesben. 
Már ifjú korában, tizenkilenc évesen tagja lett a Román Kommunista Pártnak. 
Kiváló pártmunkája jutalmaként a kolozsvári M&#251;szaki Egyetemen &#8211; tanulmányai 
végzése mellett &#8211; az intézményen belül m&#251;ködött rádióállomás vezetését bízták rá, 
ezzel lehet&#245;sége nyílott arra is, hogy az egyetemi pártközpontokkal folyamatos kapcsolatban 
legyen. 
1976-ban az RKP Bukarestbe vezényelte, további pártmunkáját a f&#245;város pártbizottságában 
végezte. 
1978-ban visszahelyezték Kolozsvárra, ahol a Számítástechnikai Intézet munkatársa lett. 
E helyen tizenegy esztend&#245;n át szolgálta &#8211; mindvégig &#8211; a Conducatort: 
azaz Nicolae Ceausescu miniszterelnököt 
(aki úgy mellesleg még Ion Antonescu marsalltól örökölte meg a hírhedt rangot és címet.)&#8221;

http://www.prherald.hu/cikk2.php?idc=20090608-090932&id2=elso&idl=

Egy tisztalelkű romániai magyar 1971-ben nem lépett be 19 évesen az totalitárius uralkodásért 
felelős Román Kommunista Pártba (RKP)! 
1971-re már elvette tőlünk az RKP a meglévő autonómiát. 
Akkorra már ezer számra börtönözték be, koncepciós perek útján, az erdélyi magyarokat. Többet 
ki is végeztek.

A Bukaresti központi bizottságba végképp nem került be tiszta lelkű magyar ember. 
Oda csak azt hívták, aki a számukra 100%-an megbízható volt. 
A megbízhatóságért a Securitate volt az egyetlen felelős. 
Aki a Bukaresti Központi Bizottságba került, azoknak a személyeknek mind köze volt a román 
Securitatéhoz. 
De egy magas funkcióban lévő &#8222;jó rokon&#8221; is elég lehetett a sikertörténethez, aki 
szárnyai alá vehette a fiatal Patrubányt.

A sikertörténethez az is hozzátartozik, hogy a 82%-ban románok által lakott Medias városban 
született Patrubány furcsa módon német iskolába járt, amivel a magyarok által oly fontosnak tartott 
anyanyelvű oktatás szükségességét feladta.



A tényfeltárást folytatom, és még részletesebben beszámolok.

Válasz 

kari@gmx.net
(istvan, 2009.11.08 09:48) 

Tudtommal erre az írásra válaszolt Patrubány:

Mellékelten megküldöm a Nicolae Patrubány nevét tartalmazó magyarországi központi 
adatnyilvántartásban rögzített hivatalos adatot. 
A központi adatnyilvántartásban rögzített adatot a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Nicolae 
Stefan Patrubany 23.B.33.732/2009 számú büntetőügyéből fényképeztem, illetve másoltam le. 
A központi adatnyilvántartásban rögzített adatlapról készített fényképen rajta van a 
büntetőeljárásban keveredett személy fényképe is, amely fényképen lévő személy teljes 
mértékben megegyezik a Magyarok Világszövetségének elnökével Patrubány Miklós képével.

Nemrég a bukaresti tényfeltáró bizottság érdekes jelentést közölt. 
A jelentést a román médiumok is átvették. 
A jelentés a Nicolae Ceausescu kb. 1,5 milliárd USA dollárra becsült vagyonának eltűnésével 
foglalkozik. 
A pénz eltűnése 1989-1990 évekre tehető. 
Az akkori 1,5 milliárd USA dollár összegnek az átszámított értéke 2009 évre számolva kb. 2000 
milliárd forintra tehető. 
A jelentés közölte azoknak a nevét is, akik nagyon közel álltak a román diktátorhoz és erről a 
pénzről személyesen tudhatnak. 
A közleményben Nicoale Patrubani neve szerepel. 
A szövegrészt idézem: &#8222;Nicolae Patrubani, fost contabil- sef la ICE Dunarea.&#8221; 
Magyarra fordítva a szöveg annyit jelent, hogy: &#8222;Patrubány Miklós az ICE Dunarea cég volt 
főkönyvelője&#8221;.

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-06-11/averea-lui-voiculescu-cladita-de-securitatea-lui-
nicolae-ceausescu.html

A tényfeltáró bizottság közleménye azzal is foglalkozik, hogy az &#8222;ICE Dunarea&#8221; 
cégben kik dolgoztak és milyen tevékenységet végeztek. 
Az &#8222;ICE Dunarea&#8221; nevű cég a Securitate által létrehozott fedett, fantom cégként 
üzemelt. 
A cég főkönyvelője is Securitate alkalmazott volt. 
Nicolae Patrubani is nagyon magas rangú Securitate alkalmazottként tevékenykedett.

Patrubány 2008. október 26-án a Vasárnapi Újságban tett kijelentése is egy beismerő vallomás 
lehetett, amelyet idézek:
&#8222;A romániai származású politikai vezető nemrég egy interjúban azt állította, Kövér László 
korábbi titkosszolgálati miniszter 
volt a fő terjesztője annak a híresztelésnek, hogy ő &#8211; mármint Patrubány &#8211; valaha 
Securitate-ügynök lett volna.&#8221;
Szerintem, egy titokszolgálati miniszter szakmai kijelentése egyértelmű. 
A hivatal csúcsán tevékenykedő miniszter megfelelő szakmai információkkal rendelkezik.

Válasz 


	Őszkatonának
	kari@gmx.net
	drbengabor@gmail.com
	Észrevételek /3
	Észrevételek /2
	Észrevételek /1
	zozonak
	kari@gmx.net
	kari@gmx.net
	istván
	Nagy Magyarország
	istván
	kari@gmx.net
	Gondolkodó embereknek
	Azoknak, akik nem!
	Azoknak, akik átlátnak a hamisságon!
	Becstelen hozzászólás
	kari@gmx.net
	Fritzi úrnak
	Madarat tolláról...
	törpapa
	Bizonyíték??
	palospassio@freemail.hu
	Küld ide
	kari@gmx.net
	Érdekes összefüggések
	Anonymusnak
	Gőzhenger elvtársnak
	Don Quijoték-vajjon ők kik?
	Vona Viktor hívők figyelmébe
	Vona Viktor hívők figyelmébe 2.
	Vona Viktor hívők figyelmébe 3.
	Az igazság súlyos, de ki kell mondani
	??? 
	kari@gmx.net
	kari@gmx.net

