III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában V. (1956-2015. október 28.)
írta: Nagykun-Kovács László

V. rész. Korvin-puszi #01 Magyarország nem tagja az EU-nak sem
Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként
élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a
fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként
a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent
nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők
csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének
működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is
térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha
hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender. The sooner, the better.
Say – „Jesus, give us mercy. Please do.”

I.

1956 Ez a győzelem napja volt. (Első hullámban)

Erről a napról, október 28-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

A forradalom győzelme (1956. X. 28 – 1956. XI. 3).


I.

A koalíciós kormány megalakulása.
o Október 27. Nagy Imre bejelenti, hogy a kormányba két nem MDP tagot is
bevesz, két egykori Kisgazdapárt tagot: Tildy Zoltánt, Kovács Bélát.
o Ezzel a bejelentéssel a párton belüli viták eldőlnek.
 1956. október 28-én győz a forradalom.
 A Szabad Szó már „nemzeti demokratikus forradalom” szót használ.
o Az első lépések megtételét is bejelenti:
o fegyverszünetet köt a forradalmárokkal, sőt,
 tárgyalások indulnak a forradalom vezetőivel s
o tűzszünet és tárgyal a szovjet csapatok kivonásáról is (először
Budapestről, majd az egész országból), továbbá
o betiltja az ÁVH-t, illetve amnesztiát biztosít mindenkinek.
o 1956. okt. 27-28. A legtöbb faluban is vértelen hatalomváltás megy végbe.

2015 Magyarország nem tagja az EU-nak sem.

Az EU-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

1956 külpolitikai helyzete


Az Európai Közösségek.
o A ma Európai Unióként ismert politikai vállalkozás 1956 elején indul s a
forradalom idején gyakorlatig már tető alatt van a megállapodás:

 a két római szerződés. a korábbi párizsival együtt.
o Integráció mögötti szándék: a már atomfegyverrel rendelkező Franciaország
gazdasági szövetségbe kényszeríti Németországot, ahol még egyébként
katonai megszállási övezetet tart fenn. Így De Gaulle francia elnök
 egyrészt megakadályozza Németország újramilitarizálását,
 ez ugyanis az Euratom és a Montánunió nyilvánvaló célja,
o megakadályozni Németország atomfegyverhez jutását,
 másrészt az integrációból így kizárja Angliát, hogy mintegy
o a francia túlsúly mellett ellensúlyt képezzen a két
angolszász hatalom által irányított NATO-nak (1949).
o A két Római Szerződést (EEK) 1957. március 25-én írják alá.
 Ekkorra a magyar forradalom sorsa már megpecsételődni látszik.
Magyarország nem tagja az EU-nak sem. Még a szűkebb értelemben sem, ha is elfogadjuk
(persze nem fogadjuk el), de ha elfogadnánk az akkori „műalkotmányt”, amikor
Magyarország csatlakozott az EU-hoz. A népszavazás 2003 Húsvétja előtt volt. Sidoú
szombaton Paszkakor. Mi, magyarok voltunk az áldozati bárányuk. A döntés
Magyarország s a 9 többi ország csatlakozásáról Nagyhéten, szerdán született. (Tehát 4
nappal később.) Vajon miért nem a többi 9 ország valamelyikében tartott népszavazás után?
Vajon miért nem, mondjuk a csehekhez, vagy a lengyelekhez igazították ezt a valóban
történelmi döntést? [S emlékezzünk, hogy ez egy évvel a 2002-es budapesti államcsíny
(puccs) után volt.] Mert a Magyar Alkotmánybíróság jogi döntést hozott arról, hogy a
Paszkára kiírt népszavazás törvénytelen, kicsúsztak ugyanis az erre adott határidőből. Nem
kicsit, hanem nagyot. S erről a tényről Wittner Mária 56-os halála ítélt a lakóhelye szerinti
szavazókörzetben (Dunakeszi Zöld Iskola) fénymásolatot nyújtott be, s jegyzőkönyvbe
vetette. A szavazó biztosok kővé dermedtek. Persze nem történt semmi. A rablógyilkosok
(mert azok, ölnek is, ha érdekük fűződik hozzá, mondván: The show must go on) nem vettek
róla tudomást, vagyis nem történt semmi. Pedig nemzetközi jogilag a nemzeti szuverenitás
kérdéséről volt szó, s itt a népfelség joga ne gyerekjáték. Azzal nem szabad játszani. Tehát
még a szűkebb keretek (1989-es Alkotmány) közt sem tartják be a játékszabályokat. Pedig
mindig a joggal takaróznak.
Ez azért érdekes, mert így Magyarországnak (a magyar szabadságharczosoknak hatalomra
kerülvén) jogi lehetősége van arra, hogy


egyrészt EP-képviselők már ma is jogellenesnek nyilváníttassák a magyar EUcsatlakozást,



másrészt pedig Magyarország pénzügyi kártérítést kérjen az EU-tól az immár 11 éves
gazdasági-politikai megszállásért. S ez nagyon sokba fog nekik kerülni. Nagyon
sokba. Akik állandóan azt papolják, hogy nincsen ingyen ebéd, az általuk ingyenesen,
a mi kárunkra elfogyasztott reggelijük, ebédjük s vacsorájuk árát ki fogják fizetni.

A kérdés szakértői azt állítják, hogy hazánk mindössze 2-3 %-át kapja vissza EUtámogatás alakjában annak, amit az elmaradt vámok, s adók alakjában elveszít. S
közben azt hazudják, hogy nélkülük összeomlana a magyar gazdaság. Persze a levéltetű is azt

mondja, hogy a fa összeomlana, ha ő nem szívná el a fa többi részének (pl. a leveleknek)
szánt éltető tápoldatot, nedvet. Csak éppen nem mond igazat.
A politikusokkal nem vitázni kell, fölösleges, nem érdemlik meg, hanem jogi útra kell
terelni a kérdést. Az EP-ben ülnek állítólag nemzeti érzelmű képviselők. Nosza, rajta, ucczu
neki. Minden eszköz a rendelkezésükre áll, hogy érvényesítsék a magyar érdekeket. (Erre
alkalmas az EP, másra nem nagyon.) Feltéve persze, hogy tényleg magyar nemzeti érzelműek.
Hogy mit fog ehhez szólni az EU-Bizottság? Nem fog tudni szólni semmit. Ha Magyarország
kinyitja a száját, akkor abba belereng az egész világegyetem, s hosszú évek szívós kamarillapolitikájával (1956 óta) lassan felépített világbirodalmak dőlnek össze kártyavárként nagy
döngéssel s robajjal egy pillanat alatt. Mi személyesen ismerjük Junckert (nem kell rólunk
rosszat gondolni), s ez csak azért érdekes, mert lelki szemünkkel látjuk azt a pillanatot,
amikor az arczizma megrándul, amikor Korvin-puszinkat benyalja. (Ökölvívó nyelven így
hívják a találatot. A Korvin-puszi nem koki, nem saller, hanem ökölcsapás. Fájdalmas, nem
lehet kiheverni.) Látjuk azt a pillanatot, amikor Junckerbe s csapatába belehasít a tudat, hogy
a magyarokkal szemben tehetetlen. Ahogy Jézus mondja tanítványainak: „Ti (azaz Mi) nem e
világból valók vagytok (azaz: vagyunk).” Életét-életüket arra a téves feltevésre alapoztaalapozták, hogy a történelmet ők csinálják. Hát nem.
„A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé
válása.” (vitéz Mezőkövesdi) Tehát nem az EU történelme a világmindenség fényének a
működésrendje, hanem a magyar történelem.
Hogy ez mit jelent?
Azt, hogy édesapám nemzedéke még forgótáras fapuskákkal futamította a ruszkikat, s egy
ilyen 12-16 éves fapuskás siheder kb. 1000 orosz hivatásos katonával ért fel, addig ezt a
szerepet ma már az óvodások töltik be, mivel 12 éves korára a média (pl. TV) a gyerekek
lelkét tömeghipnózissal (indoctrination) megöli, megmérgezi.
Édesapám dédunokáinak a nemzedéke (az óvodások) 2011-ben a magyar elnökség idején,
majd után, amikor az EU-Bizottság és az IMF bennünket támadott, vízi pisztollyal
lövöldözték a TV-ben mutogatott politikusokat, mert egész nap az ő nevüket hallották a
rádióban is. S tudták, hogy gonosz emberek. S nem mondtuk nekik azt, hogy „Gyerekek, mit
akartok azzal a vízi pisztollyal, menjetek haza, játszatok mást.” Mert tudtuk Rácz Sándortól,
Magyarország sokáig egyetlenegy hiteles, mert Forradalom által választott politikusától
(vezetőjétől), hogy erre úgyis azt válaszolták volna, hogy „A bácsi ehhez nem ért.” S nekik
lett is igazuk: az IMF rövid időn belül elkotródott s az EU is el fog. Nem kicsit, hanem
nagyon.
Ja, majd el is felejtettük: a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az EU vezető politikusai
személyes vagyonukkal feleljenek a törvénytelen cselekedeteikkel okozott kárért.
„The game is over, Mr Juncker and the Gang, surrender. The sooner, the better”

K.L.
Zenei aláfestés: meghallgatható: Győzünk, győztünk, tavasz lett az őszünk. Ez a győzelem
napja volt. Kormorán 12 Szám 12.mp3

