Újabb „Trianon” a nyugati gyepün
1919-ben az Osztrák szocialista álla m keleti határát a Rába folyó
vonaláig kiterjedően re m élte. Ezt az akkor alakulóban lévő Csehszlovák
álla m vezetése (Benes a cseh „Machivelli”) túlzott nak tar totta, neki csak
az volt fontos, hogy a két, egykori társálla m, az Osztrák-Magyar
Monarchia ellenségekké váljanak. Ezért tá m ogatta NyugatMagyarországtól a ter ületi elcsatolást és nagyon élvezte, hogy a magyar
felkelés véres harcokban akadályozta m eg az osztrák előnyo m ulást.
Csehszlovákia szá m ára a pánszláv-korridor megvalósítása volt a fontos,
vagyis Pozsonyból Szo m bat helyen át katonailag összezárni a délszláv
hadsereggel. Napjainkban a szlovák Slota is feleleveníti a pánszláv
ál m ot, de a D unánt últ teljes egészében átengedi az osztrákoknak, neki
fontosabb Kelet-Magyarország bekebelezése, m ert ezzel a szlovák, a
cseh, az ukrán és a szerb gyűrű könnyebben m egfojthat ja a magyar
álla mot !...A franciák a m agyar álla m igazi m egr ontói és elpusztítói,
tá m ogatták a pánszláv korridor m egvalósítását. Gróf Bethlen István és
gróf Teleki Pál magyar politikusok elérték az angoloknál, hogy a franciák
duna m edencei túlsúlyát m egfékezzék. Mivel Benesnek nem sikerült a
pánszláv korridor m egvalósítása, ezért tá m ogatta hogy Ausztria a
hábor út elindító nagyhatalo m terület-gyarapodáshoz jusson
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fél-dunánt úlnyi földbir tokok is osztrák tulajdonosok kezébe ker ülnek
2011- től az EU előírások szerint.
Kell a pénz az MSZP-nek, mert feltételezik, hogy az új F I DESZ
kor mány az üres álla m kasszával ha mar csődbe jut, s akkor előveszik az
MSZP hatal masra duzzadt vagyonát és ennek segítségével 1-2 éven belül
újból hatalo m ra kerülhetnek. „Övék a hatalo m, mienk a pénz, ezért
fogunk rövid várakozás után újból visszaker ülni a hatalo m ba!” szól a
gyurcsányi
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a m agyar baloldali választó, hogy szavazatával
sikerült hazánk kirablása. Nehogy azt higgyék, hogy a sok korrupciós
botrány során m egismert hatal mas jut al mak, pré miu m ok, végkielégítések
teljes egészében a jutal mazottak zsebébe vándorolnak. Ők csak
stró manok, akik m egkapják a jutalékot, de a kapot t összegek 80 % - ban
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m m i se m drága, hogy a hatal mat
visszaszerezhessék. Eddig nyolcszor tették tönkre Magyarországot (1918,
1919, 1949, 1956, 1992, 2002, 2006, 2009). Jó lenne ha a tisztelt
baloldali választók elgondolkodnának azon, hogy szavazataikkal
segítették hazánkat a katasztrófa szélére sodor ni… Senkit se szidjanak,
csak gyakoroljanak önkritikát. A szoclibek csak kihasználták a választók
által nyújtot t lehetőséget!...A kilencedik katasztrófánk a szoclibek
segítségével az osztrák tőke előnyo m ulása lesz! Az osztrákok az 1955-ös
szovjet megszállás m egszűnte után a Nyugat segítségével m egerősödtek,
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a kitalálója, hane m csendben a háttérből az ország
„anyósa” irányítja hazánk kifosztását és tönkretételét. Anyósának
befolyása alatt „Fletó” nagyobb bűnt követett el a m agyar ne mzet ellen,
m i nt : Linder Béla, Károlyi Mihály, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Cser m anek
Jano (alias Kádár ). Fletó bűne m egbocsájthatatlan, mer t ő a magyar
történele m legsötétebb miniszterelnöke. Az anyós ne m csak elhunyt,
tö m eggyilkos apja végrendeletének eleget téve áll bosszút rajt unk,
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Ne feledjük, hogy a Spanyolországból elm enekült
Habsburgok az osztrák tar to mányban váltak igazi osztrákokká.
Cselekedeteik az osztrák szelle m től átitatva valósultak meg. Gondoljunk
csak 1849 u táni Bach-korszak katonáira, rendőreire, spiclijeire és
tisztviselőire. Az osztrákok m ég mindig úgy vélik, hogy Nagy Károly frank
császár által legyőzött Avar Birodalo m Pannoniája az ő birtokuk, a mit
vissza kell szerezni az uniós Európában ne m fegyverrel, hane m tőkéjük
előnyo m ulásával.
Lévai György

