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“Aki időt nyer, életet nyer”
Sokan vártátok már a Hírharangot. Itt van, de most elsősorban arról a közelgő 
országgyűlési választásról lesz szó aminek a valódi tétje a címben olvasható.

A helyi ügyekre most sok energiát nem érdemes fordítani. Meg aztán unalmas 
már, hogy évek óta csak páran verjük az asztalt. Persze véleménye mindenkinek 
van, de annak általában csak a kerítésén belül mer hangot adni.
A címviselőinknek megint sikerült alulmúlni magukat, főleg a Polgármesternek. 
Már a látszatra sem adnak. Ahol az alapvető játék(jog)szabályokat nem tartják be 
ott nincs miről beszélni. Érvek híján felütötte a fejét a személyeskedés is. A 
kötelező házifeladatokkal sem foglalkoznak. Elég csak megnézni az Ilona telepi 
utat, a Szabadság utat, a bel- és csapdékvízelvezetéseket, az életveszélyesé 
nyilvánított Művelődési házat, az évtized óta ki nem takarított Kispatakot, stb. 
Egyedüli pozitívumként a Rézalja Juhászatot lehetne megemlíteni, de élvezte 
már valamelyikőtök is annak az előnyét mondjuk olcsóbb bárányhús 
formájában? Megjegyzem: vannak hűtők tele bárányhússal.
Aztán az orvosi rendelő, a hivatal és az óvoda felújítását követően majd verni 
fogják a mellüket, de igazából azokat is egy kormányprogramnak köszönhetjük.
Telket vásárolni már csak a csókosok tudnak. A falu javaiból csak a csókosok 
részesülnek, a falu tulajdonát csak a csókosok használhatják ingyen és 
bérmentve. És persze a csókosok mondják meg a térdepelő Polgármesternek, 
hogy mit tehet és mit nem. Na és hogyan lehetünk csókosok? Mint a mesében: 
legyél halász, esetleg vadász, de  madarász semmiképp sem.
Évek óta nincs igazi gazdája a falunknak. A képviselő-testületből a három régi 
motoros, a három kofa ebben a ciklusban sem erőltette meg magát. Az új 
tagoktól, mint értelmiségiektől (egy tanárnő és egy újságíró) esetleg lehetett 
volna várni valamiféle fejlődést, de a választási ígéreteikkel ellentétben ők sem 
tettek le semmit az asztalra az üres poharakon kívül.

Visszatérve a választásokra... Egy brutálisan mocskos kampány vége felé 
vagyunk. Ember legyen a talpán aki nem dőlt be valami hangzatos szólamnak és 
képes világosan tájékozódni. Mindennaposak a hazugságok, a ferdítések, az 
összevágott hangfelvételek és a manipulált videók. Teljesen hülyének néznek 
minket, főleg az ellenzék. Igazából haza kellene zavarni az egész bandát, de mi 
választottuk ezt a rendszert, most viselnünk kell őket.

HÍRHARANG
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A választás valódi tétje nem a neoliberális ellenzék által szajkózott egészségügy, 
oktatás és korrupció, hanem az, hogy április 9-én bekebelez e minket az új 
Szovjetunió, amit most még Európai Uniónak hívunk. Mi is volt a Szovjetunió? 
Nemzetállamok összessége egy soha senki által meg nem választott központi 
bolsevik vezetéssel. Mit akar most Brüsszel és a nagytőke? Központi vezetést a 
országok fölött, soha senki által meg nem választott neoliberális vezetőkkel. És 
itt jön képbe a migráció. A Szovjetunió egyik veszte az lett, hogy meghagyták a 
tagállamok nemzeti egységét és ez az egység belülről is erősen feszítette azt. A 
Szovjetunió fennállása alatt 73 nemzeti felkelés volt. Persze erről, és a véres 
leverésükről annak idején nem lehetett hallani. Azért kellenek most a migránsok, 
mert az új világ urai nem akarnak belső bomlasztó erőt.
Azt akarják, hogy a viszonylag egységes nemzetállamok öntudatos népéből 
egy képlékeny, a vallási, a nemzeti és a családi identitásától megfosztott 
könnyen irányítható embertömeg (rabszolga) legyen. De hogy gyors és 
teljes legyen ez az identitásvesztés, ezért a nemi identitás  felszámolására 
bevetették a Gendert is, mint fegyvert. Miről szól ez a gyakorlatban?
Ez arról szól, hogy Te Pista bátyám és a többiek, mint nemző férfiak, és Te Mari 
néném és a többiek, mint szülő nők avíttá váltatok. A Gender szerint nőnek és 
férfinak lenni már csak egy meghaladott ostobaság. A Gender szerint már nem 
Ti fogjátok tovább vinni az emberi fajt, hanem ők, akik - függetlenül attól, hogy 
mi van a lábuk között - 72 nemi identitás közül választhatnak. És mi az a 
Gender? Pl. legnagyobb kegyeltjük az LMBTQ mozgalom (Leszbikusok, 
Melegek, Biszexuálisak, Transzvesztiták, Queer = Más) akiket mi egyszerűen 
csak csíráknak hívunk. Lehet, azt gondoljátok, hogy ez hülyeség vagy vicc, de 
nem, 2018. február 28-i hír: “Az Indiana University of Pennsylvania egyik 
hallgatóját eltiltották a kurzus látogatásától, ahol annak a véleményének adott 
hangot, hogy a biológusok szerint csak két nem létezik. Az ügyét fegyelmi 
bizottság fogja vizsgálni: lehet, hogy a diplomájának  a megszerzése is veszélybe 
került.” Szép új világ! Kell ez nekünk? Nem, ezért nevezzük nevén az ördögöt:

MSZP-Párbeszéd, DK, Együtt, LMP, Jobbik, Momentum, Librálisok.
E szivárvány-koalíció képviseli és erőltetné ránk a fent leírtakat. A hatalom 
megszerzésének érdekében hol nyíltan, hol a háttérben mutyizva, de 
szövetkeznek. Visszaléptetnek jelölteket a legesélyesebb ellenzéki jelölt javára, 
becsapva ezzel a választókat. Az összes párt kinyilvánította, hogy nekik semmi 
sem drága, a hatalomért akár az ördöggel is összefognának. Közös elveik 
nincsenek, csak közös érdekeik. Követhetetlen, hogy ténylegesen mit akarnak, 
de biankó csekket kérnek a választóktól az egyetlen közös programjukra, ami a 
“Fujj Orbán, Fujj FIDESZ!”. Szánalmas. Viszont mégis tartani kell tőlük, mert 
komoly nemzetközi erők vannak mögöttük és az elmúlt 28 év legbrutálisabb 
aljasságát követték el velünk szemben. Mi is ez?



AZ IGAZSÁG HANGJA                                                                                                2018 április 3.

3

A kommunisták legnagyobb bűnét használták fel újfent politikai ostorkén, 
azaz az elmúlt 3 év során a hamis és torz egyenlőség eszmével (amiben ők 
mindig egyenlőbbek) mély és kiirthatatlan irigységet szítottak a társadalom 
arra fogékony rétegeiben, amit a választási kampányban némi hergeléssel 
dühvé  és indulattá transzformáltak át. A dühös  ember pedig nem tud 
megfontoltan dönteni, hanem mindenáron szabadulni akar a dühe 
tárgyától, még akkor is ha azzal magának is árt. Ezért gyártja ez a banda 
folyamatosan a korrupciós ügyeket. Az egészségügy és az oktatás pedig olyan 
dolog, hogy arra mindenki mondhatja lehetne máshogyan vagy jobban csinálni. 
A migrációról önmaguktól még véletlenül sem beszélnek, pedig az utóbbi 
időben ez határozta Európában  az összes választás eredményét.
Mit várhatunk ettől az elvtelen bandától? Karácsony Gergely már kiment 
hűségesküt tenni Brüsszelbe, hogy ő bizony megnyitja a határokat ha nyer. Azt 
is kijelentette az ATV-n, hogy ő törvényen kívül fogja helyezi magát. Gyurcsány 
Ferenc elismerte, hogy ha véletlenül megnyernék a választást, akkor közös elvek 
és program híján elhúzódó koalíciós tárgyalások következnének és előbb-utóbb 
új választásokat kellene kiírni. Meg kell még említeni e szivárvány-koalíció 
három Európa-parlamenti képviselőjét, akik szinte naponta jelentetik fel 
Magyarországot: Újhelyi István (MSZP), Neidermüller Péter (DK), Jávor 
Benedek (Együtt). Nem oly régen ezeket hazaárulás miatt felkötötték volna.

1990 óta ez az első olyan választás aminek valódi tétje van. Ezt a választást bűn 
elbagatellizálni a korrupció, egészségügy, oktatás kérdéskörre. Ezeken bármikor 
lehet változtatni, viszont ha egyszer beáramlanak a migránsok, akkor azokat 
többé nem lehet kitakarítani. Ha ezt most “elkúrjuk” - ahogy a Gyurcsány Feri 
tette - akkor az sok-sok évig úgy is marad, nem kehet kijavítani. Jöhetnek új 
kormányok, de a kaki akkor is maradni fog. Először is még egy pici időt kell 
nyernünk mert a nyugat népe is ébredezik már. Egyébként elkeseredettségükben 
egyre több nyugati ember költözik át Magyarországra. Kikkel nyerhetünk időt?

FIDESZ: Az elmúlt három évben következetesem megvédte a magyar 
érdekeket. Az ENSZ-ben karakánul tiltakozott a migráció, mint alapvető emberi 
jog tervezete ellen. Az EU-ban megakadályozta a migránsok Magyarországra 
telepítését. A határ lekerítésével megvédte Magyarországot - és az EU-t is - a 
migránsáradattól. A kormány bevándorláspolitikájának köszönhetően 
példaképpé váltunk az európai népek szemében. Míg 2015-ben egyedül volt 
a magyar kormány, mostanra a 27 EU-s országból már 10 támogatónk van.

Munkáspárt: A meglepetés ellenzéki párt. Egyedüliként nem csak kritizálták a 
kormányt, hanem az érdemeit is elismerték és nem csak a migráció elleni 
lépéseket, hanem a gazdasági eredményeket is.
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Független alkalmi kiadvány. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.
Elérhetőségek:  E-mail: nemti@isn.hu.  Honlap: nemti.isn.hu

Egyébként akiben a szivárvány-koalíció bármelyik pártja is indulatokat szított, 
annak valós alternatívát a Munkáspárt jelenthet, ugyanis ők képviselik az igazi 
szociálisnak nevezett értékeket. Az MSZP-Párbeszéd, DK, Együtt, LMP, Jobbik, 
Momentum és a Liberálisok csak dumában szociálisan érzékenyek, valójában 
neoliberálisként a nagytőke érdekit képviselik (lásd: Jobbik-Simicska frigy). E 
banda esetleges hatalomra kerülésével csak a pálya lejtésénének iránya fog 
változni, azaz jobbról átbillen balra, de az ígért irányba, azaz az emberek felé 
biztosan nem fog dőlni.

Összegezve: Először is április 8-án vegyünk egy nagy levegőt, higgadjunk le és 
vegyük észre, hogy az igazi ellenség a bennünk keltett irigység, gyűlölet és düh. 
Aztán felejtsük el a jelképeket és a zászlókat, majd gondoljunk a gyerekeinkre, 
unokáinkra, az irántuk fennálló felelősségünkre és először is szavazzunk nekik 
egy biztonságos és magyar jövőt. Utána bízzunk abban, hogy ki fog nőni egy 
új, a nemzeti minimumot is ismerő ellenzék, amely a pufogás és a gyűlöletkeltés 
helyett képes lesz olyan valódi alternatívát felmutatni a kormányzópárttal 
szemben, aminek következtében tényleg jobb hely lehet Magyarország.

Most még nincs itt a kormányváltás ideje! Ha nem akarjuk, hogy
- Magyarország pár évtized alatt iszlám országgá váljon,
- a városainkba iszlám no go zónák létesüljenek és felüsse a fejét a terrorizmus,
- az utcákon, tereken, pályaudvarokon a félelem legyen az úr,
- településünk üres házaiba iszlám családok költözzenek,
- a harangszó helyett a müezzin (iszlám imára hívó) szóljon a templomunkból,
- asszonyainkat, lányinkat, fiainkat és állatainkat iszlám fiúk és férfiak 

erőszakolják meg,
- a mások által bennünk szított haragból és indulatból magunknak is ártsunk,

akkor jelenleg csak a fent említett két választási lehetőség marad, de valós esélye 
és  kormányzóképessége csak a mostani 
kormánypártnak és a jelöltjének van:

Dr. Becsó Károly
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