ÁLLA

MADÓSSÁ

G!

1. rész

Nem mondjuk el senkinek, elmondjuk hát mindenkinek!
Amiről nem szabad beszélni! Az eddigi kormányok be is tartották, illetve a mai napig
be is tartják!
Szigorúan bizalmas anyagokról esik szó, melyek ellenőrizhetőek!
Az itt felsorolt adatokat igyekeznek elhallgatni a nyilvánosság elől.
A mi célunk, hogy minél több ember ismerje meg őket.

Tisztelt és Kedves Honfitársunk!
Arra kérjük, küldje tovább ezt a dokumentumot minden ismerősének, barátjának,
családtagjának és munkatársainak! Ha Ön is úgy érzi, hogy amit olvas annak bizony van
valóságalapja és egyetért vele, akkor segítse munkánkat azzal, hogy terjeszti az anyagot.
Megdöbbentő lesz az itt felsorolt tényszerű adatokkal alátámasztott írás!
Mindezt azért írjuk le és tárjuk a nyilvánosság elé, mert ezt kéri az írás eredeti szerzője,
mégpedig a Szabad Európa Társaság.
Mivel az Új Magyar Front Mozgalom zászlajára tűzte ki az illegitim államadósság törlését
kormányra kerülése esetén, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy a dokumentumban szereplő
információkat megosszuk olvasóinkkal és szimpatizánsainkkal, hogy minden magyar ember
tudja meg és értse is meg, mi történik az államadósság fronton!
/Rotschildok, Rockefellerek meg a Schwartz (Soros) Gyuri bácsi.../
A Magyar Nemzeti Banknak semmi köze sajnos a Magyar Államhoz. A Baseli központi
jegybank rendelkezik felette hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon, mégpedig
a Rotschild családé, akiknek a becsült osztatlan családi vagyona
.

500 trillió dollár

Ez nem vitatéma, csak gondolatébresztő!
Sajnos, az a vezérlő elv, ami az egész világot ebbe a mély válságba sodorta, gyalázatosan
gonosz és kapzsi. Magyarország kirablása pedig különösen vérforraló! Ki-ki döntse majd el, mit
érdemel a bűnös...?

Lássuk a lényeget, mi is történik ma Magyarországon:
Az ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adósság szorításában! Beszéljenek a számok:







1945-ben az oroszok (szovjetek) megszállták Magyarországot.
1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a hatalmat a megszállóktól és
a bábkormánytól.
1957 tavaszára, a „van másik” bábkormány megszilárdította rémuralmát.
1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.
1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegymilliárd kamatot az egymilliárd dollár
után.
1989-ben csődhelyzet alakult ki, mert összegyűlt húszmilliárd dollár adósság!

Tehát egyszerűsítsük a képletet, hogy mindenki könnyen megértse:
Kölcsön kapott:

Visszafizetett:

Maradék adósság:
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Hogy is van ez?
Ez a képlet hasonlít korunk fiskális pestisére: a devizahitelesek problémájára! Úgy tűnik
a szándékos eladósítás nem új keletű terv!
Erre a húszmilliárd dollár adósságra mit mondott Antall József?
„Az adósságot vissza kell fizetni!
Ez becsületbeli ügy!”
Vajon kinek a „becsülete” múlott azon, hogy ezt a szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék,
amit a megszállók és hű csatlósaik a magyar nép nyakába varrtak?
Na, de folytassuk a számokat:




1989-2010 között felvettünk 50 milliárd dollárt.
1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral, plusz kamataival.

1989-2010 között
felvett:

1989-2010 között
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2010-ben
tartozunk:

132
milliárd
dollár
+ kamatok
Államadósság

Az ÚMF felfüggeszti majd egy átfogó ellenőrzés után a már régóta indokolatlan
adóssághalmazt eltörli!
Ennek az adósságnak már nagyon régóta nincs legitimálása, ezért is nevezzük illegitim
államadósságnak!
Az ÚMF arról is beszél, hogy sajnos Magyarországon nem államférfiak vezetik az országot,
hanem vazallus politikusok! Lássunk egy névsort 1990 óta:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Antall József (Boross Péter)
Horn Gyula
Orbán Viktor
Medgyessy Péter
Gyurcsány Ferenc
Bajnai Gordon

Tudják mi a közös ezekben az emberekben? Mindegyikük a globalista érdekek hűbéresei,
mert kételkedés nélkül és szemérmetlenül fizették a kamatokat! Ami pedig tovább súlyosbítja
a helyzetüket, hogy mindegyikük hazudott erről a magyaroknak!
Napjainkban Orbán Viktor megpróbál valamit tenni, de mivel nem őszinte a kommunikációja
és a múlt súlyos terhe alatt ő maga is a globalizmus urainak hűbérese maradt (még, ha
szívesen el is felejtené, kik segítették anno), vajmi kevés az esély arra, hogy ő lesz a magyarság
felszabadítója.
A minden fideszes rajongóra kötelező dogmatikus hittétel megbukik! Kedveseim! Nyugodtan
töröljék le a könnyeiket!
Nézzük tovább:
Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a magyar államadósság
22 milliárd dollár. Soros György és Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő
miniszterelnöknek, hogy megvásárolják Magyarország adósságállományát.
Mit kértek cserébe? Mindössze a magyar nemzeti vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon
mindenki arra, amire akar. (Segítek egy kicsit: A magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát,
a kommunikációs cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi szektor,
egészségbiztosítók, stb...) Lényegében majdnem mindent.
Antall József elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint mondta:
„...ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a magyar társadalom színe elé.
Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat (Soros és Sarlós), amelytől a felszabadításunkat vártuk,
azzal kezdi a felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti vagyonunkat.”
Ekkor Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi az, amiről sem ő,
sem a kormányzati rendszer egyik tagja sem beszélhet sohasem. Ez pedig az államadósság
kérdése volt! Amennyiben erről beszéltek volna, azonnali hatállyal „forradalmat” robbantottak
volna ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád. És ne feledjük egy percig sem, hogy Orbán Soros
ösztöndíjas is volt. Micsoda véletlenek…) Továbbá tilos volt még beszélni az adósság fizetési
könnyítéséről és az esetleges átütemezéséről is. Ma is tilos beszélni az adósság „igazán valós”
helyzetéről, mert annak beláthatatlan következményei lennének a hűbéresek részéről is és
a nép részéről is.
Ez a doktrína napjainkban is nagyon érvényes. Az a politikai erő, mely erről beszél, halál fia.
Ezért nem beszél és cselekszik az adósság azonnali vagy rendkívül rövid távú lezárási
folyamatáról a 2010 óta regnáló marketing kormány sem.
www.úmf.hu
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Tudni kell, hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a szocializmust
gyengítse és adósságcsapdába hajtsa a kommunista rendszert. Ezért joggal elvárható lett
volna, hogy egy rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a rendszer
összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk.
Sajnos, az elnyomó bankárok nem tudták megállni az újabb pénzszerzés lehetőségét, és
Magyarországot azóta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall Józsefnek azt is megtiltották,
hogy a nemzeti vagyon kifejezést használja. A statisztikai évkönyvben utoljára 1989-ben
szerepelt a nemzeti vagyon kifejezés.
Volt baj bőven akkoriban, amit tovább rontott az a tény, hogy rendszerváltáskor (ami egy
gyenge társadalmi modellváltásnak felel csak meg) a pufajkások öltönyt húztak. Sajnos, Antall
József akarva vagy akaratlanul (az egyik hazaárulás, a másik alkalmatlanság) teret adott
a rablóprivatizációnak és liberalizálta a meghatározó kommunista kádereket.
Antall József halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a kommunizmus
utódait. A Kádár rendszer biztonsága sokakat csábított és Horn Gyula elsöprő fölénnyel nyerte
a választást a legendás nyakmerevítőjével. A lábadozó Horn Gyula nyilatkozataiban az ellene
elkövetett merénylet gyanúját erősítette, ezzel sajnáltatta magát és nyilvánvalóan empátiát
próbált kicsikarni az emberekből, ami sikerült is neki. Így lett a pufajkásból miniszterelnök, aki
elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD EURÓPA véleménye szerint az IMF és
Sorosék a háttérből megzsarolták Horn Gyulát. Vagy privatizál és fizeti a kamatokat, vagy repül
és jön egy újabb választás. Horn féltette hatalmát és engedett.
Surányi fizette a kamatokat

+ Bokros megszorított + Suchmann Tamás privatizált
M I N D E N T !

A legendássá, de inkább hírhedté vált triumvirátus regnálása alatt beindult a nemzeti vagyon
kiárusítása.
Így az a helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár adósságunk megháromszorozódott úgy,
hogy közben évente 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk és ráadásul az a nemzeti vagyon,
amit Antall nem adott oda Sorosnak és Sarlósnak mégis idegen kézbe került.
Miután Hornék elvégezték a piszkos munkát, a nyugati bankárvilág a Fideszt helyezte
hatalomba, mert a mezőgazdaságra és a termőföldre is szemet vetett. Ennek érdekében
megzsarolták Orbánt, hogy Torgyánnak adjon szabad kezet és pénzt a mezőgazdaságban. Ha
nem veszi be a kormányba a Kisgazdákat, akkor a választást megnyerő és legtöbb
mandátummal rendelkező MSZP-re sózták volna Torgyánt és jött volna az MSZP-SZDSZ-FKGP
kormány! Így Orbán engedett.
Ugye sokan emlékeznek arra, hogy az akkoriban még kétfordulós választáson nem a Fidesz
kapta a legtöbb szavazatot, de a második fordulóban egyszer csak megtörtént a csoda.
Csodák már pedig vannak!
Orbán és Torgyán alatt megkezdődött a mezőgazdaság szétverése. A SZABAD EURÓPA
társaságnak akkoriban az volt a meggyőződése, hogy ennek csak egy célja lehetett, hogy
az addig még úgy-ahogy működő magyar mezőgazdaság a padlóra kerüljön és fillérekért fel
lehessen vásárolni. Ekkor születtek a zsebszerződések! Amikor Torgyánnal szétverették
a mezőgazdaságot (működésképtelen családi gazdaságokba öntötték a pénzt) megengedték
Orbánnak, hogy eltávolítsa. Emlékszünk biztosan Torgyán tengerparti üzletelgetéseire, partikra,
stb... Ilyen az, amikor kilövési engedélyt állítanak ki valakire. Egyszer csak jönnek a lejárató
kampányok, stb...
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Orbán meg is zsarolta Torgyánt – akárcsak Antall –
Megjegyzés: Az ügynök kérdés
az ügynökmúltjával, Torgyán le is mondott.
még keményen visszanyalhat
Tehát, Torgyán után jött a 2 éves költségvetés és
Orbánnak is.
Szabadi futópórázon.
Szintén egy megjegyzés: Az ÚMF elnökének,
Szabadi Istvánnak az ég világon semmilyen köze nincs ahhoz a Szabadihoz! Egyszerű
névhasonlóságról van csak szó!
A Fidesz is kihasította a saját sápját már akkoriban is, nem csak most. Bábolnai gazdaságok
privatizációja, stb... De a nagy fölénnyel vezető Fidesz is pofára esett, mert nem lettek
újraválasztva.
Eddig Antall (Boross), Horn és Orbán is kiszolgálta a nyugatot és Sorosékat, az IMF-t. Ennek
ellenére mindegyiküket ejtették és mindig az aktuális ellenzéket segítették helyettük.
A 2002 évi választás eredménye fontos volt, mert az Orbán-Torgyán-féle mezőgazdasági
ámokfutás után már meg lehetett engedni a csatlakozást az Európai Unióhoz, és ráengedni
a halálos ágyánál vergődő magyar mezőgazdaságra a nyugati árukat.
Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos programot és 2004-ben
a csatlakozás eufóriájában nem vették észre az emberek, hogy vége lett a magyar
mezőgazdaságnak és kereskedelemnek is. Medgyessy a kölcsönökből osztogatott.
A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt kiszivattyúzták az országból
a multinacionális kereskedelmi egységek segítségével, a PLÁZÁK-kal és egyéb bevásárló
központokkal. A pénz elfogyott, az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett!
A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből visszaszivattyúzták magukhoz.
Amint már említettem: Az 1990-ben 22 milliárd dollár adósság időközben 132 milliárd
dollárra nőtt 2010-ig, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk. Ez uzsora!
Köztörvényes bűnözés és ennek hagyása egy nemzet elárulása!
Most a baloldalt engedik lejáratni (van is miért), újra a másik bábot, Orbánt hozták vissza
a hatalomba. Az viszont a nyugatot (a globalizmus urait) is meglepte, hogy a Fidesz
kétharmadot szerzett. A szocialisták enyves kezeire, Gyurcsány vad ámokfutására,
böszmeségére, Bajnai libakergetésére és persze a 2006-os rendőr terrorra, a nép annyira
megharagudott, hogy 2010-ben sokan már csak azért is a Fideszre szavaztak.
Ennek sokan örültünk. Mertünk hinni a változásban. Volt egy irány, melyre helyeseltünk.
Aztán szépen, lassan kezdett lehullni a nemzeti értékből szőtt lepel, s kiderült, hogy mögötte
ugyanazok az önös, telhetetlen érdekek húzódnak meg, melyek az előző kormányokat
jellemezték. A csalódást fokozta, hogy talán még nagyobb mértékben is, mint ahogyan azt
az elődjeik tették.

Ne legyenek illúzióink, Orbánt ugyanúgy zsarolják (sajnos, van is mivel) és irányítják,
mint Gyurcsányt. Míg Gyurcsány, Bokros és Surányi a Rockefellerék és Sorosék által irányított
Bildenberg-csoport tagjai, addig Orbán a szintén Rockefeller érdekeltségű Trilaterális Comission
nevű csoport tagja (bábja). Így talán jobban érthető a Fidesz hintapolitikája.
Egy kis ráadás:
Magyarországon a szocializmusban 98% körül volt az állami tulajdon aránya.
„Felgyülemlett egy hatalmas vagyon, amelyet, ha egy olyan típusú privatizációval
értékesítettek volna, amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be,
az adósságokat ebből próbálja meg lefaragni, és senki sem lop el semmit,
akkor ma Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk!”
Ezeket a szavakat Bencze Izabella jogász mondta.
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A jogásznő azt is mondta még, hogy hazánkban a hivatalos kommunikáció szerint
a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak költségeit a költségvetés és
az állam teherbíró képessége nem viselte volna el.
A hivatalos kommunikációval tökéletesen átverték a magyar embereket! Sajnos, ezt
napjainkban is tapasztaljuk.
Az igazság az, hogy nálunk a Trianon miatt volt tilos a reprivatizáció!
Csehországban megvalósíthatták a reprivatizációt. Nálunk ez tiltva volt.
Persze a környező országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet véres
koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt még az a fránya Nyugat,
a globális hatalmi rendszer is elismeri.
Mi lett volna, ha Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? Ebben
az esetben a Nyugatnak kényes kérdésekben kellett volna állást foglalni – például: legitim
döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést? Ezt a Nyugat el akarta kerülni.
Újabb tényfeltáró adatok jönnek, amelyeket szintén gondosan őriznek a nyilvánosság elől.
Az ÚMF célja, viszont az, hogy minél több ember tudja meg őket.
2009-2010-et írunk.
1. hír: Az ország államháztartási és külső finanszírozási helyzete látványosan javult...
A Bank of America-Merill Lynch (BoA-ML) bankcsoport londoni befektetési részlege átfogó
összehasonlító elemzést állított össze a magyar és a lengyel költségvetési helyzetről. A ház
számításai szerint a magyar államháztartás strukturális elsődleges egyenlege 2010-ben
a hazai össztermék (GDP) 5,3 százalékának megfelelő többletet mutat majd...
2. hír: Röntgen alatt Magyarország – elégedett Brüsszel az eredménnyel... Magyarország tartja
a gazdasági program megvalósításának irányát, javul a külső pénzügyi helyzete – állapította
meg az Európai Bizottság hétfőn közzétett, a Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
együttműködésben készített helyzetértékelésében. (…) Az elfogadott 2010-es költségvetés
összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos hiánycéllal és jelentős tartalékok vannak
benne.
Egy kis kitérő:
Tegye mindenki a szívére a kezét! El szoktuk olvasni és meg is szoktuk érteni nagy
általánosságban ezeket a híreket? (Sajnos, nem, mert a magyar emberekkel szándékosan nem
tanították meg a fiskális tudományt. A hazai pénzügyi kultúra a pincefenekén és még annál is
lejjebb van!)
Úgy gondoljuk, hogy az általános iskola felsős osztályaiban négy évig egy ilyen tantárgy
tanításának nagyon nagy relevanciája (jelentősége) van, amit a középiskolai tanulmányokban
tovább lehet mélyíteni.
Nagyon jól tudjuk azonban, hogy a globalista pénzuralmi világban a tudatmódosítás és
a végtelen lebutítás a cél, nem pedig egy tudatos nép felnevelése. Sajnos, az oktatás
a legnagyobb fegyver, amit bevetnek az emberiség ellen!
 Egyrészt a tanítások során elhallgatnak valóságokat, vagy szándékosan félrevezetnek,
illetve szándékosan nem tanítanak (lásd: a valós és több ezeréves magyar történelem és
benne például a Pozsonyi csata, a gyalázatos Finnugor elmélet, Petőfi valós története,
stb...,). Sajnos, így nem alakul ki legtöbb esetben egy nagyon erős öntudat, nem leszünk
az életre felkészítve, stb...
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 Másrészt, ha még is egy tiszta gondolkodású, józan paraszti ésszel megáldott fiatal
felnőtt egyetemre megy és nem valós az emberiség számára közvetlenül hasznos
szakmát tanul (gondolok itt orvos, mérnök, stb...), hanem valamilyen
társadalomtudományt, politológiát, akkor úgy áttranszformálják és átprogramozzák
az agyát, hogy a valósághoz és a napi racionalitáshoz az ég világon semmi köze nem lesz
és tökéletes csatlósként fogja kiszolgálni a globalizmus dogmáit.

Tehát! Egyrészről elvesz, másrészről degenerál!
Tudják, hogy a végeláthatatlanul épülő irodaházakat, hogyan nevezi az ÚMF?
A globalista világ spekulatív gazdaságának templomai!
Ezután a kitérő után folytassuk tovább:
A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es államháztartási hiány, azaz a GDP
3,6 százaléka. Ezt a Független Szabad Európa számolta ki.
Nézzük most meg, mit jelent ez magyarul.
1.
2.

3.

4.
5.

A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál, azaz nem változik. (Persze most
tekintsünk el a pár tizedszázalékos csökkenéstől, vagy esetleges emelkedéstől.)
A fentebb említett tényadatból könnyen kiszámítható, hogy a magyar költségvetés 1%-a
255 milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypárról van szó: Ha 918,6 milliárd 3,6%, akkor az 1%
255 milliárd forint!)
2010-ben 5,3% az államháztartás elsődleges többlete. Azaz 5,3 x 255 milliárd, vagyis
1352 milliárd forint. Ez az elsődleges egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt termelt
Magyarország: 1352 milliárd forintot.
Emlékeznek? A fentebb említett 2. hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-os hiány!!! Ezek
szerint 3,8 x 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.
Kérdés: Hová tűnt az 1352 milliárd többlet és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány. Ez
összesen 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár. HOL A PÉNZ?

Kapaszkodjon meg kedves olvasó! Ez a pénz a
fizettünk meg! 2321

KAMAT, amit mi MAGYAROK, 2010-ben

milliárd forintot!

Szeretném érzékeltetni mennyi pénz ez a 2321 milliárd forint, amit a bérből és fizetésből élő
tisztességes magyar ember valószínűleg fel sem bír fogni.
Néhány példa:








Vagy 5 darab teljes és felépített 4-es METRO,
vagy 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. havi nyugdíj,
vagy a teljes jelenleg már meglévő magyar autópályák felépítésének költsége,
vagy 150 darab Grippen vadászgép,
vagy 2321 darab Combino villamos,
vagy 46420 darab Zuschlag és az általa ellopott pénz,
vagy minden magyarnak a csecsemőtől az aggastyánig 232.000,- Forint készpénzben.

Persze lehetne még sorolni!
Tehát! Ennyit fizettünk ki CSAK KAMATRA 2010-ben!!! A tőketartozás meg csak szaporodik!

EZT A HAZAÁRULÁST BE KELL FEJEZNI!
www.úmf.hu

Államadósság

Az Új Magyar Front kormányra kerülése esetén azonnal leállítja ezt a folyamatot! Persze
ehhez az kell, hogy az a 3-4 millió ember, aki nem jár el szavazni vagy nem akar elmenni
szavazni, az 2018-ban még is csak voksoljon és szavazatával járuljon hozzá az új magyar
jövőkép formálásához!
Bízunk abban, hogy az ÚMF motivációs programja segíteni fogja a közel 100%-os részvételi
arányt a 2018-as parlamenti választáson.
Az Új Magyar Front politikusai, akik a jó Isten támogató segítsége mellett az emberek
érdekében vállalják a közéleti feladatokat, azonnal életveszélyben lesznek, de vállalják, mert
ez lesz az igazi harc és forradalom, hazánk fennmaradásának és valódi jövőképének
érdekében!
Ami a legszörnyűbb az egészben, hogy 2010 után ez a folyamat nem állt le, csak a szereplők
és a pénzösszegek változtak!
2010 után az államadósságunk csökkentésének érdekében pántlikázták és eltüntették
a magánnyugdíj-vagyonunkat, teljesen feleslegesen! Megszületett Lőrinc barát és még sokan
mások...!

Folytatni fogjuk a 2. résszel,
ahol 2011-től 2017-ig fogjuk elemezni
az államadósság kérdését.

Írta:
SZABADI ISTVÁN
(az ÚMF elnöke)

Forrás:
SZABAD EURÓPA
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