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Látlelet című írásom útján küldöm üzenetemet a címlistán nyilvántartott közéleti
szereplő személyeknek. Arról küldök értesítést és azt kérem véglegesíteni mely szerint a
Magyar Nép túlnyomó többsége, 2010. évben az országgyűlés-képviselőinek választása
szellemi forradalomnak tulajdonítható. Mielőtt bele mélyednék a Látlelet-írásában az olvasó
számára világossá, teszem, hogy 1990 évtől működő parlamenti pártokat az országgyűlési
választás folyamán nem támogattam.

Határozott

álláspontom az volt, hogy a szóban forgó parlamenti pártok a hatalom
megszerzése illetve a hatalom megtartása végett évtizedeken keresztül valótlan ígéreteket
tettek és e miatt a választópolgárokat szándékosan félrevezették. Úgy éreztem, hogy a
parlamenti pártok erkölcsi fedezet nélkül maradtak és méltatlanná váltak a Magyar
Köztársaság vezetésére és irányítására.

Azonban a fentebbi időpontban a Választópolgárok tevőlegesen úgy döntöttek, hogy a
Fideszt 2/3 –s többségben felhatalmazza a Magyar Köztársaság vezetésére és irányításra. A
Választópolgárok a 2/3 -s döntésével, a Fideszt teljes mértékben felmentette múltbéli hibái
alól. Az elveim feladása nélkül a továbbiakban, tiszteletben tartom a Fidesz erőteljes
felhatalmazását, mivelhogy a Magyar Nép által meghozott döntést semmiképpen nincs
jogom felülbírálni, vagy a meghozott végzést megkérdőjelezni. Azonban széles körben
tájékozódtam a választópolgárok és a társadalmi szervezetek között, a kialakult Fidesz 2/3 -s
felhatalmazása tekintetében. Ezt követően, az összegyűjtött vélemények alapján úgy
határoztam, hogy mindenféle politikai elkötelezettség nélkül megírom a „Látlelet”- című
írásomat, mivel az a gyanúm, több mint gyanúm, hogy a Fidesz megtért, mivel tevőlegesen
száműzte a régi mentalításait. A Kormány tagjainak céljai elérése érdekében, szokatlanul új
gazdaságpolitikai keretben igyekszik az országot irányítani.

A törvényben biztosított szólásszabadságom felhatalmaz arra, hogy a Magyar Köztársaság
Kormányához e formátumban igényt nyújtsak be - és biztatást adjak a 2/3 -s Népi
felhatalmazású erőviszonyok lehetőségét támogatva azért, hogy a sorsunkat befolyásoló,
jobbító törvényeket alkossanak. Egyben felhívom az érintettek szíves figyelmét, hogyha egy
Nemzetnek nincsen értékelhető hazafiságú szellemisége és tisztességes magatartású
öntudata, akkor az egyéni és a közösségi harácsolás felülkerekedik és ez országban nagy
káoszt jelentene mely előbb utóbb az ország kormányozhatatlanná válna. Ezen kérdéskörben
van már kézzel fogható tapasztalatunk. Mindezen jelzéseken túlmenően, az alábbi
elvárásaim vannak a Fidesz kormánytól és az országgyűlési parlamenti frakciótól:
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1.)
zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, a törvényben
biztosított feltételek mellett, tegye lehetővé, a régen elfelejtett hazafiság és a hazaárulás
fogalmának újra értékelését és annak mindennapos használatát. A hazafiság fogalmán
keresztül nevelje tisztességre és becsületességre az ország népét, az országgyűlés
képviselőit és valamennyi közhivatalban dolgozó vezetőket. A Fidesz kormánya, mint
parlamenti párt, minden érintett területen mutasson példát a Magyar Nép valamennyi
polgára előtt.
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2.)
zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, az első pontban
megfogalmazottakon túlmenően, a hazafiság és a hazaárulás szellemét, az egész országra
nézve erőteljesen érvényesítse úgy is, hogy az iskolákban ezen rendeleteket tanítsák.
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3.)
zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az államigazgatás
területén, a hatalom eszközével szervezze át Magyarország gazdasági és pénzügyi
erőviszonyait. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a szocialista
társadalmi rendszer gazdaságpolitikája több mint 20 éve, a kapitalista társadalmi
rendszer, pedig néhány éve végérvényesen megbukott. Az elkövetkező időszakban új
nemzetközi gazdaságpolitika váltsa fel a régit. Legyen Magyarország az elsők között,
mint az új-gazdaság letéteményese.
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4.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a 3. pontban körülirt
indokaim alapján, haladéktalanul szervezze át a Magyar Köztársaság gazdasági és
pénzügyi irányelveinek szakmai értékelését. Halasztást nem tűrő gyorsasággal, vegye fel
a gazdasági kapcsolatokat: Kína, Indonézia, Japán, Orosz és India stb., államok gazdasági
szakembereivel. Az USA, Németország, Anglia, Franciaország között rövidesen kitörő
gazdasági nehézségek terhében, Magyarország ne legyen az ügy vesztese.
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5.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, halasztást nem tűrő
tempóban kutassa fel és tudományosan dolgozza ki, a várható természeti katasztrófa
előrejelzéseit. A polgárokat fel kell készíteni a szokatlanul sűrűsödő katasztrófa
eseményeire. Tudatosítani kell a polgárokban a hazafiság azon fogalmát is, hogy az
egymás megsegítése, már elkerülhetetlenné válik. Felfogásunk fontos kelléke - eszköze
lesz a polgároknak az egymás iránti szolidalítás. Aggályaim végett, mellékletként
csatolom a Világegyetem és a Bolygók-című írást.
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6.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, saját hatáskörében, az
ország irányításával kapcsolatban, pontosítsa a rövid és a hosszú távú elképzeléseit, azt
tegye közhírré. A nem várható események, a kormány elképzelését meg fogják
nehezíteni, de a Kormánynak most a 2/3 -s erőviszonyok mellett, semmi képen sem
célszerű eltitkolni a sorsunkkal kapcsolatos várható alakulást. Tisztában vagyok azzal,
melyszerint a Fidesz kormány tagjainak szüksége van időre, de az egész ország népének
azt is tudnia kell, hogy időpocsékolásra most nincs idő.
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7.)
zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya Magyarország
valamennyi közigazgatási területén haladéktalanul számolja fel, a még létező összes
bűnös tevékenységet.
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8.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az igazságszolgáltatásban,
valamint az államigazgatásban, hivatalokban, tetten érhető korrupciót, az ebbéli lopakodó
veszélyforrást, törvényes keretek között, csírájában határozott szándékkal távolítsa el.
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9.)
zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a 2/3 -s többséggel,
parlamenti támogatással, a jobb és kiszámítható életvitelünkhöz szükséges Magyarország
gazdasági, pénzügyi törvényekhez, a programjában megfogalmazott törvényeket haladéktalanul
hozza meg.
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10.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a Parlamentben az ellenzéki
képviselő szó-használatát mellőzze! Kérdésem: mitől ellenzék a Magyar Országgyűlésben, a
Magyar országgyűlési képviselő? Tekintettel arra melyszerint a Magyar Nép, a 2010 évi
országgyűlési-képviselő választás alkalmával az ellenzéki szót nem ismerte, csak: Fidesz, MSZP,
Jobbik, LMP képviselő frakciókat. Megjegyezni kívánom, hogy az ellenzéki szó-használata nálam
régen meghalt, részemről csak egy rossz ízű emlék maradt!
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11.) zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya ezen üzenetemet feltétel
nélkül, értékhordozóként tekintse át, ha egy érdemesnek ígérkező gazdasági és pénzügyi javaslat
hasznosítható, akkor már érdemes volt „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LÁTLELETE” című írással
mélyrehatóan foglalkozni.

MEGKÜLÖNBÖZTETETT

IDEOLÓGIAI KÉRDÉSEK:
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11/a zükségesnek tartom a Magyar Köztársaság Kormánya részéről: Dabasi Tamás (Római-katolikus
vallású), a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének Elnöke, akit a közéleti
tevékenységben jól ismert és körünkben nyilvántartott, a Magyar Hazafiság és az embertársa iránt elkötelezett
személyiség, aki önzetlenül idejét és anyagi költségeket fel- áldozva (1.5 millió Ft) nagyságrendben igyekezett és
igyekszik a bedőlt lakáshitelesek védelmében eljárni, hivatalosan kiállni. Felderíttette azt, hogy e kérdéskörben
szándékos szervezett bűncselekmény van. A nevezett személy rendkívüli szervezési- és pénzügyi szakmai
tehetséggel rendelkezik, a kormány soraiban is megállná a helyét.

A szóban forgó személyt rendkívüli kiemelkedő érdemeire való tekintettel, ajánlom kormány
kitüntetésre!

S

11/b. zükségesnek tartom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya: Éliás Ádám (Zsidó-származású) a
Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének Elnöke, akit a közéleti tevékenységben több mint 30 éve ismert és
tevékenykedik. Körünkben, erkölcsileg úgy van nyilvántartva, hogy tevőlegesen is a Magyar Hazafisághoz
tartozik. Önzetlenül saját anyagi költségei ráfordításával, számolatlan nagyságrendben, a vállalkozók érdekében
jár el. 20 év óta erőteljesen kezdeményezte, a vállalkozók körbetartozásainak kormányszinten történő
megszüntetését, amelyet most a kormány is támogat. Továbbá igyekszik a bedőlt lakáshitelesek védelmében is
eljárni a bankokkal szembefordulva, hivatalosan kiállt az ügyfelei védelmében, felderíttette e kérdéskörben
szándékosan szervezett bűncselekményeket. Felkészültsége magas szintű. Minisztérium képviseletére is
kitűnően alkalmas személy.

A szóban forgó személyt rendkívüli kiemelkedő érdemeire való tekintettel, ajánlom kormány
kitüntetésre!
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11/c. zükségesnek tartom a Magyar Köztársaság Kormányától, hogy a cigányság és a
zsidóság politikai megítélése tekintetében, valóságtartalmú nyilatkozatokban rendet
teremtsen. Éliás Ádám Elnök, a jogi képviseletében eljárva, nemzetiségi kérdéskörben
a vállalkozók között nem tesz különbséget, mivel számára közömbös, hogy ki milyen
származású személy.
Éliás Ádám Zsidó-származású ember, személyére tekintettel nagy Magyar Hazafi és
nem a külföldi Multik és a Bankok kiszolgálója. Talán nagyobb Hazafi, mint egyes
magas beosztású magyar ember. Ezért becsületbeli ügynek tartom, hogy valamennyi
hazafi, minden területen kapjon erkölcsi elismerést és jogi védelmet.
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12.) zükségesnek tartom a Magyar Köztársaság Kormányától, hogy a minisztérium
vezetői és munkatársai, tervezzenek éves és középtávú tervet. E kérdésben kössönek
széleskörű társadalmi szerződést. Szükséges megbontani a várható sikereket és
kudarcokat. Elsősorban az egyszerű embereket a sikerek érdeklik jobban, a kudarcok
kényszer helyzetét nem. Mégis indokolt e kérdéssel foglalkozni, úgy, hogy a mérleget
nyilvánosság elé kell tárni.
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13.) zükségesnek tartom, hogy az országgyűlésben résztvevő pártok fogadják el a 2/3
-s erőviszonyok döntését. Fontos alkalmazni a szakmai és szellemi értékek
hasznosítását és a már meghozott gazdasági és pénzügyi rendelkezéseket ki kell
bővíteni. A Kormánynak feladata legyen a teljes körű pénzügyi elszámoltatás.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LÁTLELETÉBEN GONDOT ÉSZLELEK.
A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KISZÁMITHATATLANSÁG MIATT
ÉS A VÁRATLAN ESEMÉNYEKRE TEKINTETTEL:
a.) A Fidesz megkapta a különleges 2/3 -s felhatalmazást és tudomásul kell vennie azt a tényt,
hogy a kormány sürgős törvények meghozatalára van kényszerítve. A Fidesz, mint parlamenti párt,
illetve a kormánya a legmagasabb szinten vállalt felelősséget, az ország irányításában. Ismert
előttünk a Magyar gazdasági helyzet. A nehézségeket fokozza a nem várt természeti katasztrófa
által okozott kényszer kiadásokat. A Magyar gazdaságot mélyrehatóan hátráltatja a világgazdaság
kilátástalansága, valamint a kis és nagyvállalkozók kiadásainak finanszírozhatatlan terhei. Úgy
gondolom, hogy a Fidesz kormánynak még van tartaléka:
Elsősorban a 2/3 -s Népi felhatalmazás, az ország gazdasági és pénzügyi átalakítása, a kormány
tagjainak lelkesedése és felelősségérzetük, a korrupció cselekményből vissza kell hozni a
mérhetetlen mennyiségű pénzeket a további hasznosításra. A közéleti tisztaságot vissza kell állítani.

Á

b.)
lláspontom szerint a Magyar Nép, a 2010. éves országgyűlési választás alkalmával, a
Fideszt emelte magasra a választás útján. Azok az emberek most joggal elvárják, a korrekt állami
vezetést és a vezetőktől a már előbb említett közéleti tisztasággal járó viselkedést. A Fidesz
kormánynak célirányos és tisztességes vezetést és látványos üzeneteket kell nyújtani. A Magyar
Köztársaság Kormányának naprakész állapotban kell lennie, mivel a polgárok a legmagasabb
szintű igénnyel lépnek fel, mindennapos gondjaik javítása érdekében.
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c.)
a polgárok kebelében a Magyar Köztársaság Kormányába vetett hitét
megingatja és a reményüket az emberek túlnyomó többsége, elveszíti, - méltatlanná
válik, a Kormány az ország vezetésére. Bajok halmazata hull ránk - a bajok
fogságából, nem tudunk kibontakozni. A Népi értékelés nem fog elmaradni, októbernovember hónapok várható.

N

yomatékosan felhívom valamennyi felelős beosztású Magyar Állampolgárt, a
d.)
Magyar Nép valamennyi polgárának szíves figyelmét, hogy az elkövetkező időben
nem lehet az elzárkózás szellemében élni. Az emberek jobb életkörülményei
érdekében a célok megvalósítása érdekében tevőlegesen is részt kell venni.

A

közgazdasági ismereteim alapján megállapítottam, hogy még az idén a
e.)
világgazdaság és pénzügyek romlására lehet számítani. Ha a Kormány, az általa kívüli
gazdasági okok miatt a polgároknak nem tudja az elvárt igény nyújtani, akkor mi
várható: A tények igazolása, hogy 1990 évtől a parlamenti pártok szavatossági ideje
lejárt, kivéve a Fidesz. Azt is tudni kell, hogy Magyarország erdeje, mezeje izzásban
van az bármikor belobbanhat. Ha a nincstelen embernek nincs már semmije, a
zűrzavarban akad egy vezér, aki az utcára hívja az embereket, akkor már a polgárokat
visszahívni nem lehet. Az a határozott véleményem, hogy a tüzet meg kell előzni, nem
lenne szerencsés egy lappangó, sunyi anarchia problémáival küzdőtérre menni. Az a
szent meggyőződésem, hogy a Fidesz fiatalos gondolkodásával is tudja azt, amit Én,
reményeim szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen hitelt vesztes és
az országban ne legyen anarchia.

GONDOLATOK, IRÁNYELVEK A JÖVŐNKRE NÉZVE!
A politika alanya és tárgya nem a magányosan elkülönült ember, hanem minden
emberi közösség legkisebb teljes és természetes egysége: a választópolgár.

A

politikai gondolkodás félresiklásának döntő oka az, ideológiák, és irányzatok
szolgálata által kiszorított a legfontosabb szempont: a választópolgárok érdekei.

Meghirdetem

azt az új politizálást, amely szempontjai közül száműzöm az
ideológiáknak és politikai irányzatoknak való megfelelést, középpontjában, pedig a
választópolgárok problémáját helyezem. A választópolgárokat nem a jótékonykodás
tárgyának, hanem egy teljes és szerves politikai gondolkodás központi, irányt adó
tényezőjének tekintem.

A Fidesz páratlan történelmi helyzet alakítására kényszerül, ugyanis erkölcsileg csak
egy új stílusú gazdaságpolitika érvényesítésével tud hasznosan, tud kibontakozni. A
régi rossz beidegződött korrupt ideológia, társadalmi rendszernek meg kell szűnni, de
a Fidesz vezetésével várhatóan meg is fog szűnni. Esély van tehát arra, hogy a
választópolgárokra figyelve, megvalósul az emberközpontú társadalmat támogató
rend.
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Ez az új politikai gondolkodás nem zárja ki a társadalomban jelen lévő különböző valós érdekek,
világos megjelenését és egymással való szembesülését. De a választópolgárokat összetartó erő,
szellemiségéből következően az érdekek ütközése nem kirekesztést és az erősebb pusztító uralmát,
hanem a közös sors érdekei szerint való megegyezést eredményez.

Csak

akkor lehetünk méltók ősi elődeink tisztességére, ha az előttünk járt nemzedékek
tisztességükhöz, ha az önfeladásunkért mindenfelől kínált húsos fazekakat elhárítjuk, s önmagunkat
megtalálva, saját magunkra szabott megoldásokkal, szabad népként tagolódunk a világközösség
nemzeteihez.

A magyar társadalom sorsa évszázadokra kihatóan azon múlik, hogy benne az elkövetkező évek
során az egyesítő, vagy a szétválasztó, szembeállító gondolatok kerekednek felül. Az egyesítő
gondolatok érvényre jutása a jövőt és a fejlődést nyitja meg a magyar társadalom számára. Ez más
nemzetek előtt is példa lehet.

Ha a szembeállító-gyűlöletkeltő gondolatok diadalmaskodnak, bekövetkezne a magyar nemzet
szellemi, erkölcsi és talán még fizikai megsemmisülése is.

Az egyesítő gondolatoknak kettős iránya van: a társadalmon belül a sorsközösséget, kívül pedig, a
nemzetek nagy családjában a közös biztonságot, s mind belül, mind kívül a közös fejlődést építik.

A Sorközösség most mindenekelőtt abban áll, hogy a magyar társadalom felelős vezetői, napra
készen megszerezze a gazdaság változásaihoz való közösségi alkalmazkodás képességét.

A gazdaság változásaihoz való közösségi alkalmazkodás nem erőszakolt egyenlősdit, hanem annak a
mindenki által szükségszerűnek ítélt érvényesülését jelenti, hogy senki nem rekeszthető ki az emberhez
méltó élet lehetőségéből.

Az emberhez méltó élet teljességének igénye tagolja egymáshoz a társadalom életének valamennyi
összetevőjét: a gazdasági, a politikai-jogi és a szellemi területet. Ez az egymáshoz tagoltság nem
eredményezheti, hogy ezek a területek ártalmasan hassanak egymásra: a gazdasági életnek, a politikaijogi életnek és a szellemi életnek a maga törvényei szerint kell működnie. Az egyesítő tényező, pedig
maga a választópolgár, aki egyszerre gazdasági, politikai-jogi és szellemi lény.
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„„AAzz eellééggeeddeettttsséégg ffoorrrráássaa ggoonnddoollkkooddáássuunnkkbbaann rreejjlliikk,, ééss aakkii aazz eemmbbeerrii tteerrmméésszzeettrree
vvoonnaattkkoozzóó ccsseekkééllyy iissmmeerreetteeiinneekk kköösszzöönnhheettőőeenn úúggyy kkeerreessii bboollddooggssáággáátt,, hhooggyy mmiinnddeenntt
mmeegg aakkaarr vváállttoozzttaattnnii,, kkiivvéévvee öönnmmaaggáátt,, rreemméénnyytteelleenn ddoollooggrraa ppaazzaarroolljjaa éélleettéétt,, mmeerrtt ccssaakk
mmeeggssookksszzoorroozzzzaa sszzeennvveeddéésseeiitt,, hhoollootttt eezzeekk,, mmeeggsszzüünntteettéésséétt kkeellleennee lleeggffőőbbbb ccéélljjáánnaakk
tteekkiinntteenniiee..""
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