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NemzetEgyesítő   
KISKÁTÉ 

                          (SEMMIBE VESZNEK A PÁRTOK, S CSAK A SZAVAZATOD KELL NEKIK!) 

 
 

Elcserélnéd-e gyerekkorodat az unokádéval? Ha nem, úgy 
meg kell védened a jövő nemzedékeinek az érdekeit, mert a 
NemzetEgyesítő Mozgalom csak segíteni tud ebben neked! 
Saját és nemzete érdekéért tenni, sajnos még a 80 % több-
ség  is kizárólag a szavazófülkében lesz majd elég bátor! 
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IGAZ ÜGYÉRT CSAK TISZTA ESZKÖZÖKKEL SZABAD KÜZDENI, mert a hamisság mindent bemocskol! 
 

Kiadja 2017-ben  az AJET! (Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat) Az egyharmadország 
Nemzetegyesítő Mozgalmának megbízásából, s ennek a mozgalomnak rövidített neve: a NEM párt! 

 

 

Andrásfalvy Bertalan.: „Egy nép sincs olyan végzetesen megosztva, mint a magyar. 
Mintha az uralkodók és hatalmasok nem éreznének közösséget népükkel, csak saját 
önző érdekeiket nézik, s kiszolgálnak minden idegen hatalmat önzésükben.”   
  Most éppen a bankárkasztot szolgálják ki a pártpolitikusok, folyamatosan megve-
zették a választókat azzal, hogy - Elszámoltatják a Bankokat -! Ám „természetesen” be-
csapták a népet, mert tudták, hogy nem leszünk egységesek, nem fogunk egy tisztes-
séges ernyőpárt alá felsorakozni, mert minden „kis vezér” csak magát tartja alkal-
masnak a nemzet megmentésére, s ez így a „labanc” kezére játszik! Gyertek a NEM 
Párt zászlaja alá, mert nem kell belépni a pártba, csak terjeszteni kell az igazságot! 

Mi NEM a pártokat, hanem a bűnözőket akarjuk büntetni! Viszont minden pártnak 
szeretnénk segíteni abban, hogy az őszinte választási ígéreteit, sikerüljön is betartani!   

   Kiválasztódtak a Nemzet közügyeit szolgáló Bölcsek? 
                  (Csak egy minta-közösség hiányzott eddig az egyesítésünkhöz?)    

  
"..így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, 
              sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk." 
 
Sokszor bizonyítottuk már, hogy tudunk egy zászlót követni, csak legyenek olyanok, kik 
felemelik végre! Alázatos, de nagy egyéniségek kellenek e nép elé állítható, bölcsekből 
álló minta-közösségbe, akikről tudja a széles közvélemény, hogy ismert és elismert ma-
gyarok, s nem pártoskodók. (Ráadásul a társadalom minden szegmenséből valók) Az egy-
séget akaró nemzeti erő fel fogja emelni a zászlót és a népet is, de nem valódi pártként, 
hanem a népet szerető, s őket képviselő, Nemzetegyesítő Mozgalomként! A közismert ma-
gyar lelkialkat és jogtudat erejéhez szükség van-e arra, hogy elnyomottabbak legyünk a 
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többi népnél? Vagy mi mással ismerjük fel az alázat és a nemzetegyesítés fontosságát? A 
sokat átkozott mai kifosztottságunk, szétszakítottságunk és megosztottságunk egyetlen el-
lenszere a nemzetegyesítésben rejlik, s ennek megvalósításához fogott hozzá 12 magyar.  
Csak a közös ügyünk iránti alázattal és önszerveződő nemzetként leszünk képesek e 
riasztóan ál-liberális hazugságpolitikát elvetni, a nyíltan csaló devizahitel manipulációt 
felszámolni, az oktatás mellé jó nevelést is biztosítani a gyerekeinknek, és kárpótolni né-
pünk veszteseit, akiktől elrabolták földjüket, egészségüket, vállalkozásaikat, lakásukat, 
családjukat, életüket. Nem normális ország az, ahol a fiatal tehetséges korosztály külföld-
ön dolgozik, mert kitántorgott nyugatra kb. félmillió emberünk. Hát ezért szűnt meg a 
munkanélküliség!? Vajon jók-e a feltételek ennek a megfordítására? Ha jók, akkor nem jár 
nehézséggel a nemzet újjászervezése sem, ha a nép azoknak a tetteit követi, akiket nem az 
ego vezérel, hanem a hazaszeretet. Ha ez alapján választódnak ki a haza Bölcsei. Ha nem 
gengszterek, bolsevik/globalista-rablók, s nem “celebek” lesznek követendő minták a né-
pünk számára, úgy a dolgok régi, jól bevált rendje szerint lehet majd élni újra. S nincsen 
senki közöttünk, aki a jól bevált alapokra erkölcsös törvényt hozna? Szerintem semmi sem 
lehetetlen, ha elég sokan vagyunk, de minden nehéz, ha csak egyedül, vagy néhányan 
kísérletezünk! Még az agymosottak körében is lenne megbecsülésünk, ha egységbe szer-
veződnénk a pártoskodó megosztás helyett! El sem mondható, mennyi szeretettel fogadná 
a nép a pártok feletti minta-közösség közismert tagjait: a Nemzet Bölcseit, ha azok nem a 
saját hasznukra tartanának előadásokat szerte a hazában. Mennyi konok hittel lehetne itt 
újjászervezni a nemzetet, ha megértenék az emberek, hogy a nép (az ország lakossága) és 
a nemzet (egymást segítő közösség!) nem azonos fogalmak, s így mindenki a nemzet tudati 
szintjére vágyna! Melyik ajtó maradna zárva előttünk, ha a hazugságpolitika pártjait 
akarjuk a nemzet mögé utasítani végre? Melyik nép tagadná meg azokat a fiait és lányait, 
akik a közjót akarnák majd önkéntesen szolgálni? Ki irigykedne azokra, akik nem hatal-
mat és pénzt próbálnak a politikából kicsikarni, hanem visszahozni a Széchenyi kori tisz-
tességet az országgyűlés mindkét házába? Melyik jó magyar ember tagadná meg a nekik 
járó tiszteletet, támogatást, szeretetet?  Főleg, ha kimondanánk végre: európai bérek jár-
nak a népünknek! Mert a szorgalmas nép többet érdemel! Ma már szinte mindenki meg-
ismerte a pártdemokrácia hamisságát. Így nem kívánja ugyan vissza a kádár-rendszert, de 
a biztonságot igen! Tehát nem kutyabőrös nemesekre van most szükség, hanem nemesen 
gondolkodó magyarokra, akik alázattal, szeretettel és hittel segítik elő, hogy NEMesedjék 
a haza. S a létbiztonság mellé megjelenjen a mindennapi harmónia is az életünkben. Ehhez 
szükséges egy mozgalom, amely a nemzet egységesítését tűzi maga elé! Szervezzetek 
mindenütt lakossági fórumokat, s mi térítés nélkül megyünk megvitatni a magyar jövőt!  
2017. április 3-án Magyar Nemzet 8. oldalán, jelent meg az alábbi írás, amelyben az alul-
informált magyarokat megpróbáljuk tájékoztatni, erősíteni, felkészíteni az önszerveződés-
hez, a velejéig romlott, önző és hazugságokra épült világ ellen. (No azóta sem jelenik meg 
semmi tőlünk, amit elküldünk a különböző helyi és országos újságoknak, magazinoknak)   
Az akkori cím ez volt: Hol tartanak ma a magyar politikai pártok s azok képviselői?  

                                           Ám valószínűleg a Talpra Magyar! – cím jobb lett volna!  

Hol tartanak ma a magyar politikai pártok s azok képviselői? 

A pártokrácia egyik legfontosabb eleme az ún. demokratikus centralizmus. Ebből is 
látható, hogy a pártok társadalmi megosztó szerepe mellett, a döntéshozatalban is jelen van 
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egy irracionális tényező: a látszólagos többség akaratának a kisebbségre kényszerítése. Ez 
a kérdés valójában elvezet oda, hogy a képviselő elváljon a választóinak a képviseletétől –
 vagyis ne a szavazóit és ne a lelkiismeretét –, hanem a pártját képviselje. Pedig a közbe-
széd és a hatalmi arrogancia „népképviselőnek” próbálja ezeket a figurákat beállíta-
ni. Elismerem, hogy a hazugságok nemzetközi szintű forgatagában nehéz ettől a sziszté-
mából eltérni, ám nem is lehetetlen. Valójában annyit kellett volna tennie a 2/3-os pártok 
képviselőinek, hogy egy olyan párt- és választási törvényt szavaznak meg, amely nem en-
gedi meg a választás rendjében a felesleges pénzpocsékolást. Amely szerint sehol sem le-
hetne a pártot pénzért reklámozni, így a pártok nem kapnának semmilyen állami támoga-
tást, s csupán a köztelevíziókban ismertethetnék az ún. világmegváltó tervei-
ket. (Álláspontom szerint ma, sajnos, nincsenek köztelevíziók, s talán nem is pártokra len-
ne itt szükség. Inkább vissza kellene építeni a magyarság érdekeit valóban védő és szolgá-
ló ún. Nemzetet! Ám ez sok évtizedes munka, így megelégednék egy olyan párttal is, ame-
lyik nem áll be a pénzimpérium szolgálatába, vagyis amelyik valójában NEM párt!) 

Ha a 2/3-ot kihasználta volna a mai kormányzó pártszövetség, akkor szinte mindent 
megvalósíthatott volna, amit megígért a választások előtt. Egy ilyen párt- és választási tör-
vény óriási lehetőséget adna arra, hogy a haveri körök nyomdái, szervezőirodái, televíziós 
csatornái ne tudjanak extraprofithoz jutni a választási kampány során, sőt ne is kelljen a 
pártoknak a hitelintézetek pénzpórázára önkéntesen felfűzni magukat. Tisztázzuk, hogy 
mi a választások célja? Látszólag annak az eldöntése, hogy melyik pártnak a vezetőjét 
tartja a nép alkalmasnak az állam vezetésére? Igen, de ez csak a látszat! Valójában a poli-
tikai pártok demoralizálása a cél, hogy csak pénz, sőt nagyon sok pénz segítségével tudja-
nak választást nyerni, hatalomra kerülni! Ezt persze mindenki tudja, csak éppen nem gon-
dolja tovább! Hiszen ha a legtöbb hitelt felvevő párt fog nyerni, akkor ismét a bankárkaszt 
a nyerő, s ráadásul még a kamat felett bizonyos „jóindulatot” is elvárhat a párt, illetve on-
nantól: az ország vezetésétől. Ezek után nem is értem, hogy miért csodálkoznak sokan 
azon, hogy pl. a devizahiteles ügyekben nincs ügyészi feljelentés a bankok ellen, amelyek 
többsége pedig egyértelműen kimerítette a csalás törvényi tényállását. Valószínűleg ez 
volt az egyesség arra nézve, hogy bevezetünk ugyan egy kis bankadót – ami nagyon jól 
kommunikálható – ám nem akadályozzuk a társadalom óvatlan tagjai elleni perekben a 
bankérdekek felülkerekedését. Szerintem érdemes lenne megvizsgálni a bírói szabad mér-
legelés elvének hátterét ebből a szemszögből is! Vajon mi lenne akkor, ha megjelenne a 
porondon egy olyan erkölcsileg magas szinten lévő személyekből álló párt, amely nem 
venne fel hiteleket a választásokra? S amely nem arra törekedne végre, hogy a hatalmat 
megszerezze, hanem azt szeretné, hogy a közhatalom legyen ismét a magyar Nemzeté! Sőt 
abban is segítené az alulról szerveződő civil képviselők tömegeit, hogy a segítségükkel 
legyőzzék a lejáratódott politikai pártok indította pártképviselőket. Akkor, és csak akkor 
lehetne arról beszélni, hogy megjelent az Országgyűlés alsóházában néhány olyan nép-
képviselő, akik hajlandók szakmai alapon, és a mai lövészárkokon felülemelkedve dönté-
seket hozni! Ha ez nem fog megtörténni 2018-ban, akkor benne maradunk a megszokott 
részérdek-képviselet, vagyis a pártpolitika mocsarában. Egy politikai párt presztízsét 
ugyanis az adja az önmagát folyamatosan letagadó pénzhatalom előtt, hogy mennyire ve-
zeti be az országát az adósságcsapdába. Ám a választók előtt csak az adna választói meg-
becsülést, ha képes lenne szakmai alapon döntéseket hozni, s nem utasítana el semmi 



5 
 

olyat, ami jó a nemzet számára, sőt a gyerekeink, unokáink érdekeit is képviseli. Mikor 
születik már meg az a párt, amely ezeket a kritériumokat tartja majd a szeme előtt?  
Mikor lép színre az a párt, amely nem a pénzimpériumot akarja – akár bal-, akár jobbol-
dalról és nemzeti színű szövegek fedésében – tökéletesen kiszolgálni? Lesz-e nekünk olyan 
pártunk, amely a hatalmat nem magának akarja megszerezni, hanem a Nemzetnek szeretné 
végre visszaadni? Nincs sok idő a válaszra.   (Dr. Bene Gábor)  

A választ azok a nemzeti elkötelezettségű értelmiségiek fogják megadni, akik a cikk 
megjelenését követően jelezték felém, hogy rövidesen megteszik, amit megkövetel a haza, 
s megalakítják az előző fejtegetésben körülírt pártot. Sőt azt is jelezték felém, hogy nem 
zavarja őket az a tény, hogy a többi párt rájuk fog majd rontani, megvádolják őket hata-
lomvággyal és a fellépésüket a velük szemben álló pártok manipulációjának fogják tartani. 
E bölcsek hajlandók akár meghalni is a hazáért, amit az eddigi politikai elitről feltéte-
lezni sem lehet. Tisztában vannak azzal is, hogy elmúlt évtizedek sugalt tehetetlensége 
verte a nép fejébe, hogy nem megérdemelt fizetésünk van, hanem jóindulatból adott kegy-
díjunk. Ám e közben nehezen vette észre a magyarság nagy része, hogy az állam nem az 
igazságot, az értékteremtő munkát, a közjót szolgáltatja nekünk, hanem helyette inkább a 
bankárkasztot, a divatos tőkevonzást és a környező országokkal való elvtelen kompro-
misszumokat helyezi előtérbe. Ezen elvtelen gyakorlat helyett pedig vissza kellene adni a 
népnek azt a mintát, amit bátran követhet! Azt a mintát, ami az elveszített hitét, erkölcseit, 
becsületét és tartását vissza adja. Ám ehhez a lelki és tudati összetartozás érzését kell fel-
ébreszteni végre!  

A megújulást magunkban kell keresni, hogy eljussunk ezekhez az alapokhoz, s azzal a 
megbízott idegenek és labancok hatalomvágya helyett a közjót szolgáló, s nemzetpolitikát 
folytató elit kerüljön helyzetbe! A labancok ugyanis nemcsak becsapták a magyarságot, de 
lenyúlták a nemzeti közvagyont (föld, víz, levegő, ásványkincsek, stb.) a privatizálással, s 
azok így a közjó ellen fordíthatók - már magánvagyonként. Sőt még az egészségvagyont, a 
lelki, a szellemi, az erkölcsi megújhodást is megakadályozzák, mert önző érdekeik ezt kí-
vánják! Pedig a történelmünkben az igazán súlyos kifosztás nem is elsősorban akkor zaj-
lott le, mikor a rajtunk élősködő megszállók “rendes” körülmények között fosztogattak 
minket, hanem amikor birodalom-váltások mentek végbe. Pl. a török kiűzése után nagyobb 
lett a vagyonvesztés, mint a 150 évnyi hódoltság idején.  

Ma már a „levantei eredetű” kereskedő és pénz-kapitalizmus, illetve a “jó liberalizmus” 
felvilágosodását kihasználó jakobinus forradalmárság teljesen egygyökerű a Trockijt 
pénzzel támogató bankárkaszt pártos és bolsevista rendszerével, sőt teljesen azonos a neo-
liberális lobbista erőknek a világméretű rémuralmával is. Ezek a történelemkönyvekből 
pozitívnak ismert -izmusok, és azok rendszerei sajnos, csupán különböző megjelenési 
formái a sok ezer éves pénzdiktatúrának. A látszólag “fejlődést” mutató rendszerek azon-
ban igen régóta azonos logika mentén működnek, s az erkölcs és a tisztesség helyett a rej-
tőzködő profitszerzők gatlástalansága uralja a terepet. A török hódoltság korában a legke-
resztényibb francia udvar látta el ágyúkkal és ismeretekkel a hazánkat legázoló Oszmán 
Birodalom hadait, ahogy a keresztény Velence hajósai szállították át a muszlim hadakat a 
tengeren, természetesen jó pénzért. Mi pedig ezeket védtük a vérünk hullatásával, ha-
zánk és legjobbjaink feláldozásával. Ők pedig kerestek ezen, majd a szakrális társadal-
munk szétroncsolása végett, belehajszoltak minket az első és második világháborúba. En-
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nek jutalma lett a Trianonban való országcsonkítás, s az azt is túlszárnyaló Párizsi béke, 
ami a legaljasabb diktátum a világon. A bolsevista despotizmus 1956 után felszámolásra 
kényszerítette az önellátásra képes magyar paraszti társadalmat, s Kádár János személye-
sen engedélyezte a nyugati adósságcsapdát. 1982-ben parlamentünk a nép elől eltitkolva 
engedte, hogy az IMF hazánkban állam legyen az államban. (Azt csinálnak nálunk, amit 
akarnak, és nekünk semmi közünk nem lehet hozzájuk: még a magyar bíróságok sem ítél-
kezhetnek felettük). 1988 tavaszán az előző rendszer parlamentje ellenszavazat nélkül elfo-
gadta azt a társasági törvényt, amely lehetővé tette a pénz-kapitalizmus bevezetését, s erre 
csak úgy kerülhetett sor, ha a bolsevikok és pénzhatalom alkuja akkorra már végleg eldőlt!  

Azóta a bérből és fizetésből élők reálbéreinek éves növekedési üteme mindössze 0,7 % 
volt, viszont a multinacionális tőkések profitjainak éves növekedési üteme meghaladta a 
23%-ot. Hát ez lenne a fennen hirdetett igazságos és demokratikus jogállam, ahol nem 
igazságot, hanem jogszolgáltatást végez az a bíróság, akiket a „fortályos félelem igazgat”?  

Hazánk tehát a tucatnyi multinacionális óriáscég lokális telephelyeinek hálózata. Ők fi-
zetik az összes bér kb. 15%-át, az összes tőkétől elvont adónak 35%-át, ám a profitnak 
több mint 90%-át szivattyúzzák ki az országból. Mindennek részben az alkotmányos jog-
folytonosság hiánya és részben ez a torz tőkehelyzet, a folyamatos és mesterséges válsá-
gok a legfőbb okai. Ezért van lepusztulóban az ország, s az ősi tudás eltűnése mellett az 
oligarchák egyre gazdagabbak lesznek. Folyamatosan kifoszt minket a nyugat, és nem fi-
zeti meg a munkaerő újratermelésének költségeit, mert még az államunk sem kényszeríti 
erre. Az a helyzet sajnos, hogy 20 évvel ezelőtt a közvagyon és a követelések volumene 
nagyjából azonos volt, ma viszont a magyar államháztartással szembeni követelések állo-
mánya már hétszer (!) akkora, mint az állam összes vagyona. Ám ennek ellenére emeljük 
fel a fejünket, mert a szakrális mély-szerkezetében még mindig ép a nemzetünk, s képes 
lehet megmutatni az egyedüli kiutat a többi népnek és államnak! A nemzet egyelőre kevés 
számú tagjai lassan megértik, hogy a magyarságnak kötelezettsége nemzetté emelkedni, s 
a kiutat először itthon felmutatni!           
A nemzettagok azt is látják, mint a nép egyszerű fiai, hogy az állam – vagy inkább vezető-
inek – nagylelkű pillanataiban “ajándékba” kapják a több bért, a kisebb rezsit, az ingyen 
utazást, a jobb munkakörülményeket, a színvonalasabb ellátást, a “fél fokkal emberibb” 
életet. Ám ezeket bármikor vissza is vehetik, mert a hazánk valójában gyarmat. El is vár-
ják az éppen hatalmon lévők, hogy rebegjünk hálaimákat ezekért a bankárkaszthoz, EU-
hoz, multikhoz. Sőt azért is, mert a tőke méltóztat néha munkahelyeket teremteni, amiért 
persze kizsarolja, hogy ne kelljen nekik rendes (arányos) adót fizetniük. A bolsevik kor-
szak arra tanított bennünket, hogy ha kiállunk magunkért, akkor akasztófát kapunk. A mai 
rablókapitalizmus pedig arra tanít, hogy a Nemzet és a szolidaritás felesleges, soha nem 
lesz elszámoltatás, sem többsávos adórendszer, s így nem vezetik be az arányos közteher-
viselést sem. A politikai színházban jól bevált ’ostromlott erőd’ pszichózisát kihasználva, 
most kemény kezet mutat fel a hatalom a “migráns megszállókkal” szemben, de a korrup-
cióval már nem képes foglalkozni, mert akkor a saját farkába harapna bele. E közben a 
hatalomra éhes pártok egyre vadabbul dobálják a fekáliát egymásra, s így nem tiszta fejjel 
keresik a kiegyezést az ország érdekében, hanem csak a saját érdekcsoportjainak akarnak 
megfelelni. Ezt kell végre átlépni tudatilag egy nemzeti Minta-pártnak, melynek tagjai 
legyűrik majd önmagukban az EGO-t, – mert ha nem: el fogunk tűnni a globalizmus 
feneketlen gyomrában! A visszajelzések alapján elpárolgott a kishitűségem, bizonytalan-
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ságom, amit a fenti, a Magyar Nemzetben 2017. április 3-án megjelent írásomból még ki-
olvashattak a tisztelt olvasók. Az egyik jelentkező kész nemzetépítési programot küldött el 
részemre, a másik gazdasági tervdokumentációt, a harmadik értekezést az alkotmányosság 
helyreállításának menetrendjéről, a negyedik a párt felépítésének a strukturális kidolgozá-
sát, a sokadik pedig párt-név ajánlatokat, önkéntes munkáról szóló nyilatkozatot, stb. stb. 
Volt még közöttük orvos, aki az egészségügy reformját vállalta kidolgozni, közgazdász aki 
a tisztességes elosztás filozófiai alapjait elemezte, és fel sem tudom sorolni, hogy milyen 
sok értékes javaslat érkezett. Zárásként csak egy tőlük kapott, hatásos, mély igazságot tar-
talmazó mottó:      
A pártpolitikus célja: a saját újraválasztatása, vagyis a hatalom megőrzése.     
A valódi nemzetpolitikus célja: a közjó, vagyis a nemzet jövőjének szolgálata!  

Minden pártnak maga felé hajlik a keze, kivétel a NEM párt! 

Nézd csak meg az alábbi grafikonon, hogy miért van a legna-
gyobb „támogatása” egy eddig még nem ismert NEM pártnak??  

 

Akinek most még nincs pártja, az csak a NEM pártra szavazhat 2018-ban! 
Hiszen akinek nincs pártja az a nemzetre szeretne szavazni, s ezt csak a 

NEM párt tudja biztosítani a pártonkívüli képviselőjelöltjeivel! 
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Hogyan építsünk Nemzetet a pártok helyett? 

„Az olyan gondolkodó ember, akit a politika nem érdekel, ezzel átengedi a politizálást 
egy pártnak, az nem tesz semmit magáért, s gyermekei jövője sem érdekli: tehát áruló!” 

Szeretném, ha a szervezésre és a megvalósításra alkalmas emberekhez eljutva, segítsé-
get adna e kiadvány a feladathoz, hogy visszataláljunk a hagyományos társadalomszervező 
elveinkhez. Ami biztosítani tudná a Nemzethez – mint a szervezett társadalomhoz – való 
visszatérést a jelenlegi értékvesztő pártoskodás és hétköznapi „konzumidiotizmus” helyett. 
A jelenlegi pénzügyi megszállás és a gazdasági szerkezet fennmaradása mellett, a meg-
termelt javaink, eredményeink jelentős része külföldre kerül, és nincs lehetőségünk a poli-
tikai pártok által már magánosított (privatizált) közhatalom törvényes visszaszerzésére, 
csakis a Nemzet visszaépítése által. A gazdaságot rendbe hozni ugyanis, csak közhatalom 
birtokában lehet, s ezt (álláspontom szerint) csak működő kisközösségek újbóli, országos 
szintű megszervezésén és precíz összehangolásán keresztül tudjuk elérni. Vagyis nem a 
pártvezetésnek megfelelő személyeket, hanem helyi szintről, önkéntesen szerveződve kell 
tisztakezű, de ennek ellenére folyamatosan ellenőrzött nemzetpolitikusokat küldeni a 
törvényhozásba! 
A magyarság egyre jobban kiszorul hagyományaiból, kultúrájából és hazájából. Ez 
ellen tenni kell! Elképzelésem egyik lényeges eleme, Mátyás király egyik meséjéből 
ered: Hozunk is ajándékot a demokráciának, meg ne is, alakítunk is pártot, meg ne 
is! Én magam nem lehetek e 12 fős mintapártnak a tagja, mert nem országosan is-
mert és elismert nemzetegyesítő vagyok, de nagy alázattal segítem és szolgálom an-
nak megalakulását, működését. Elképzelésem másik lényes alapja: és Papp profesz-
szor egy írásából származik, amelyre hívatkozni is fogok a megfelelő helyen.  (Bene G.)  
       

Miért NEMZETET kell építenünk, s nem pártot? 
 
Géczy Gábor, Magfalva tulajdonosa azt állítja, hogy „…gyávák vagyunk és lusták…”! 

Igaz lehet-ez? Bogár László közgazdász szerint azonban csak az alázat hiányzik belőlünk. 
Ő ezt írja:  „Bizalmi válság van. A pusztító világerő betiltotta a diskurzust is! Ezért min-
denki számára elérhetően, létre kell hozni a beszédtereket, cselekvéstereket! A Nemzet a 
pártok miatt hullt darabokra, mi pedig gyűlöletben élünk, holott szeretetben kellene. 
Eddigi próbálkozásaink ennek megváltoztatására nem hoztak eredményt, mert nincs 
bennünk elég alázat.” 

Saját álláspontom szerint ezek kivédésére az első lépés a magyar nép számára, hogy 
felismerje: ellen kell állnia minden megosztó jellegű pártkísérletnek, de vissza kell ta-
lálnia ahhoz, amit egykor nemzeti szervezettségnek hívtunk. Ez utóbbi a gyakorlatban 
nagyon bevált, hiszen a magyarságot eddig nem volt képes felszámolni a nyugat erkölcste-
lensége és hamis, materialista és pénzalapú gondolkodási struktúrája. 

Fel kell ismernie legalább a népünkből kiemelkedő Nemzetünk kevésszámú tagjának, 
hogy: Csak tudatos, nemzetpolitikailag erős, erkölcsi mintát mutatók „önszerveződése” 
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képes érvényesíteni a Nemzet akaratát! Az országot járva a fenti című előadásommal, 
sok helyen felteszik a kérdést:  

 
Eddig csak pénzpórázon lévő párt győzhetett a választásokon? 

 
Sajnos igen. Ugyanis csak pártok versenyezhetnek a mai törvénytelen-törvények alap-

ján a közhatalomért.  A választási kampányhoz pedig sok pénz kell, s ennek banki hitel-
ként, vagy lobbisták adományaként való megszerzésével a pártok önkéntesen is a nyakuk-
ba veszik a „pénzpórázt”. Pedig már annyira csalódott a magyarság, hogy csak egy kizáró-
lag erkölcsös és közismerten nemzethű, kicsi létszámú ál-párt adhat önszerveződési mintát 
a népnek és esélyt a Nemzettől elrabolt közhatalom visszaszerzésére! Újabb hagyományos 
pártot tehát csak az újabb önérdek hozhat létre, de erkölcsi mintaként, az arra érdemes 
nemzetépítőkből, egy valódi „minta és igazságpártot” a Nemzet fog megalkotni. 

A Nemzet ugyanis az én felfogásom szerint: a legmagasabb szintű lelki és tudati össze-
tartozás, cselekvő (tehát önvédelmi) közössége, amely a közjót tűzte ki céljául. (S amely-
nek gyökere múltba vész, s koronája az égbe visz.) 

A közhatalom bitorlói ugyanis nem akarják tudomásul venni, hogy egy-egy nemzedék 
nem dönthet sem a jövő generációk kárára, sem az őseink évezredeken át kicsiszolt alkot-
mányossága ellenében. Sokszor felmerül az a kérdés is a szegedi nemzetpolitikai klub mű-
ködése, vitái kapcsán, hogy: Érdemes-e szavazni bármely mai pártra, melyet – piramis-
szerű – felépítése: le is leplez számunkra?  

 
   Nézzük, milyen is az a hűbéri piramis? 

(Ehhez a bárhová dijtalanul megrendelhető előadásomban szemléltető ábrák is vannak!) 
 

A nyugati pártokrácia ma is a „hűbéri piramis” mentén gondolkodik, s a pénzmachiná-
ciós bankár-háttérhatalom ez alapján alakíttatta ki a – számára oly kedvező – pártdemokrá-
ciát. A pártpiramis vagy az állam csúcsán lévő kevés számú vezetőt ugyanis könnyebb 
pénzpórázra venni, mintha a teljes magyar társadalommal vagy a teljes párttagsággal ten-
nék. Így a piramis csúcsán elhelyezkedő vezetésbe épülnek be a karrieristák, ide töreksze-
nek az ügynökök, sőt a lobbisták is. Lásd a pufajkás szovjet ügynök – Horn Gyula –, vagy 
a MAZSIHISZES Szegedi Csanád eseteit. Sőt a Medgyesi Péter (a D 209-es) is ebbe a 
kategóriába sorolható, bár neki egyéb feladatai mellett voltak komoly botlásai is, amire 
azonban a „politikai-pártszínház” nem az igazságnak megfelelően reagál. 

A hűbéripiramis következő szintje, a jól fizetett párt-, vagy akár állami adminisztráció 
is, ahol az ügyek többsége eldől, hiszen ők az ún. „bevált szakértők”. Erre példa az állam 
szintjén az ún. privatizációs szakértők károkozásai, amikor a teljes élelmiszer-feldolgozó 
iparunkat felszámolták, vagy akár pártszinten a MIÉP vezetőjének egykori szeretője, kinek 
szakértelmét ott állítólag lehetetlen volt megkérdőjelezni. Szerintem e szinten volt Gyur-
csány és Bajnai is a miniszterelnöki poszt előtt.  

A hűbéripiramis következő szintje a középvezetőké, akik felfelé nyalnak, s lefelé ta-
posnak. Ez a szint a karrieristák tartalékfészke, ahonnan felfelé nemigen megy információ, 
csak lefelé a „parancs”. 
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E szinteken persze, a hitelesség látszata miatt lehetnek olyanok, akik Sztálin szóhaszná-
lata szerint „hasznos idióták”, akik látványos módon hitelesítik a hiteltelen pártot, vagy a 
hazugságállamot.  

S végül a hűbéri piramis alján található a legnépesebb tábor, amely, ha államról beszé-
lünk: akkor az Istenadta Nép, ha pedig pártról: akkor a megtévesztett tagság.  Ők ugyanis 
valóban azt hiszik, hogy van szavuk a pártban, sőt mint szavazópolgárok el is döntik, hogy 
ki legyen a következő négy évben hatalmon. A nép/párttagság tehát a többségében tisztes-
séges tömeg, amely azt hiszi, hogy az ország vezetői a nemzeti közjót szolgálják. Ők 
azonban nem veszik észre, hogy olyan szinten van ezáltal megosztva minden egyes nem-
zet, hogy vidáman uralkodnak rajtunk a pártpolitikusok, akik persze, nem elsősorban a 
közjót képviselik, hanem elsősorban a magánérdekeiket, másodsorban a párt ún. részérde-
keit, s csak harmadsorban a választók egy részének a csoportérdekeit. Ez nem is csoda, 
hiszen a PÁRT egy latin szó, és RÉSZT jelent, tehát ha lefordítjuk a pártérdek szót ma-
gyarra: az részérdeket jelent.  Ezzel szemben áll a szkíta őseink mellérendelő rendszere. 

 

Milyen is volt a szkíta társadalomszervezés? 
 
    A szkíta-magyarság nem a hűbériség rendszerében élt, mert nálunk nem egyszerűen hű-
séget kellett fogadni a hűbérúrnak, hanem kizárólag az érdemei alapján válhatott jogosulttá 
bárki: birtokra, vagy bármilyen előjogra. Sőt előjogokkal és birtokkal a kötelezettsége is 
megváltozott, s birtoka arányában nőtt a kötelezettsége a közösséggel szemben. Ez hívták 
a mi szkíta őseink jogok és kötelezettségek egyensúlyának.  

Szabad magyarok és hunok soha nem voltak alattvalók, mert az ősi rend ezt nem ismer-
te. Igaz, volt katonai fegyelem, – amikor a véres kardot körbe hordozták, – de békeidőben 
és a hétköznapi életben nem voltak alárendeltek, csak a hadban. S ott is csak a maguk vá-
lasztotta tizedesnek, hadnagynak. Az ősi rendben csak a hadi vezetők, így a fővezér a 
„gyula” tisztsége volt az, amit ún. választással döntöttek el, mert nem volt mindegy, hogy 
kire bízzák a saját és az egész nemzetük életét.  

Békeidőben azonban nem volt sürgős vezetőt választani, így a főfejedelem (kende vagy 
kündü) idővel választódott ki azok közül a kiváló személyek közül, akik az ég és a föld 
közötti kapcsolat létrehozására alkalmasak voltak, s ennek számtalan jelét is adták, az idők 
során.    

A sok évezredes szokásjog tehát nem ismerte az alattvaló fogalmát, így ma ennek a 
lenyomata az, hogy nem állunk be senki mögé, egymás mellé azonban IGEN!  

Ráadásul az ősnyelv birtokosaiként – amely nem alá-fölérendelő, hanem mellérendelő 
–, szerencsére ettől nem is tudtunk megválni, bár sokan gondolják ezt hibásan, valamiféle 
sajátos: „magyar összeférhetetlenségnek”. Szerintem nem küzdeni kellene ez ellen, hanem 
felismerve és átgondolva hasznosítani a jövőben. Ez ugyanis: ősi örökségünk. Így ha tu-
dunk róla, tehát megértjük az összefüggéseket, akkor nem lehet káros számunkra, sőt a 
közösségért való alázatra, bátorságra és együttműködő tettekre nevel minket.  

A nyugati alá-fölérendelő nyelvek és gondolkodás miatt kialakult hűbéri piramis csú-
csán az ÖNZŐ vezetőket ugyanis lehet zsarolni, megfélemlíteni, korrumpálni, ám azok a 
népek ezt már régen megszokták. Sőt át is vették a liberalizmust, tehát az „önzés szabad-
ságát”, így ők talán nem szenvednek tőle. Mi, magyarok azonban ezt nem vagyunk képe-
sek megszokni, mert számunkra a lelkünkben élő igazság a legfőbb törvény, s ha nem az 
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igazság működését tapasztaljuk magunk körül, akkor nem tudatosan ugyan, de rossz a 
közérzetünk tőle. Ezért ha egy mozgalomnak, vagy államnak korona a csúcsa – tehát kör-
szerkezetű –, úgy minden tagja: mellérendelt lesz! Akkor önszerveződő közösségeinknek 
nem kell a mai médiamanipulációs választás, helyette helyben választanak, ahol az nem 
manipulálható, és mindenki ismer mindenkit. Országos szinten viszont a nemzetépítésben 
eltöltött idő során kiválasztódott, érdemekkel bíró alkalmasak közül: isteni akarattal lehet 
kisorsolni a közjót akaró vezetőket. A Nemzet legalsó szintjein – ahol még ismerik egy-
mást az emberek – tehát pl. a tizedeknél, amelyek mai szóhasználattal kisközösségek, 
minden további nélkül lehet „gyulát”, tehát operatív vezetőt választani, de feltétlenül szük-
séges ott is, hogy legyen a csapatban egy őrző (Kende), aki az értékrend felett tartja a felü-
gyeletet. Ez a személy lehetőleg a kisközösség, vagy tized köztiszteletben álló, erkölcsös 
megalapítója legyen! 

Ebből is látható, hogy a mi NEMZETÉPÍTŐ NÉPMOZGALMUNK valójában egy 
úgynevezett KÖZKERÉK, amely a nemzetépítés egyszerű „misszionáriusait” jelenti, 
s nem kíván párttá alakulni, sem feladni a közjó iránti céljait.  Sokszor megkaptuk a 
vádat, hogy párttá akarunk alakulni, de ez nem igaz.  Soha nem párt akartunk lenni, 
de pártolói-építői vagyunk annak a Nemzetnek, amely évszázadokon át képes volt 
minden külső hatalmi nyomás ellenére megőrizni a magyar alkotmányos berendez-
kedését. Mi, magyarok, soha nem „lázadók” voltunk, csak az igazságot, a saját, be-
vált alkotmányunkat akartuk megvédeni a betolakodók és a ránk telepedett idegen 
uralkodókkal szemben. Azt viszont ma már világosan látjuk, hogy a mai pártdemok-
rácia keretein belül szükség van egy ’nem részérdeket’ képviselő NEM-pártra, mely 
mintaként szolgál majd az önzés szabadságát sajnos elfogadó népnek a nemzet visz-
szaépítéséhez, az önszerveződéséhez. Ehhez ajánlja fel a mi Nemzetépítő Népmoz-
galmunk a „Bölcsek Tanácsát”, amelynek a tagjai soha nem voltak ügynökök, párt-
elkötelezettek, harácsolók. Viszont tudósok és egyszerű tisztességes magyarok min-
dannyian, akik így kiválasztódva vállalják, hogy az alulról szerveződően kialakított 
megyei követek közül, akit lehet, saját listájukon bejuttatnak az Országgyűlés (való-
jában csak az alsóház) tagjai sorába. Sőt azt is vállalták, hogy működésük ellenőrzését 
is elvégzik a mandátum időszaka alatt. Teszik ezt alázattal, minden tiszteletdíj vagy 
egyéb juttatás nélkül, mert tudják: az igazságot eddig nem képviselhette senki a poli-
tikában, hisz az ügyesen eltakart „pénzpóráz” megregulázza: még a legtisztessége-
sebb pártképviselőket is. 

A nemzeti közkerék szerepe azért jelentős, mert önkénteseink (akik ugye kizárólag 
NEMZET-PÁRTOLÓK) ott vannak minden egyes egyéni választókerületben, képesek a 
többi nemzeti erővel összekapaszkodva hiteles személyeket a választási küzdelembe 
bevonni, s így – optimálisan minden településen – legalább egy olyan kisközösséget 
alkotni, akik „pénzpóráz” veszélye nélkül és a szeretet jegyében képesek képviselni és 
óvni az össznemzeti érdekeket. 

Ezen kisközösségek megyei gyűlései a saját döntésük szerint választanak, vagy 
sorsolnak 1-1 helyben elismert, hiteles követet a Bölcsek Tanácsának önkéntes tagja-
iból alakult „nem párt” listájára. A Bölcsek „minta-pártja” ugyanis olyan 10-12 ki-
választódott személyiség, akik évenként újra sorsolt vezetőkkel, valóban mintaként 
állíthatók a Nemzet elé, mert ők tisztalelkű-tisztakezű emberek, akik a magyarság 
széles rétegeiből érkeztek! Vagyis alakult is párt, meg nem is, hiszen ezek a nemesen 
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gondolkodó emberek nem rossz értelemben vett pártot alapítanak, hanem valójában 
a politikai nemzet újjászerveződését akarják segíteni a saját: közösségi mintájukkal. 
E 12 erkölcsileg kikezdhetetlen „Bölcs” fogja igazán leleplezni a hamis pártokat és 
magát a hamis demokráciát, hiszen nem vállalnak sem képviselői, sem más pozíciót a 
jelenlegi hatalmi struktúrában, pedig az összes párt vezetői ott ülnek az Országgyű-
lésben, sőt hatalmi ambícióik is vannak. A mi bölcseink azonban a nemzetszolgálat 
végtelen alázatával csak ellenőrzik a listájukról követként az Országgyűlésbe kerülő: 
képviselőket.  S ha ezek a valóban népképviselők nem tartják a választóknak tett ígéretü-
ket, vagy erkölcstelen módon szavaznak, úgy a bölcsek vissza fogják rendelni e megyei 
követeket, ha belátják hibáikat, ha nem! 

A választások kapcsán persze, fel kell készülnünk arra, hogy nem a kevésszámú nemze-
ti szavazó fogja a képviselői helyeket biztosítani az alulról szerveződő megyei követeknek, 
hanem az az eddig nem szavazó tömeg, amelyet sokáig megtévesztettek ugyan a pártok, de 
ma már látja, hogy nincs bal és jobb, hanem tisztesség és tisztességtelenség van. S így a 
hazudozó, és saját hasznukra dolgozó pártpolitikai erők ellen fog majd szavazni. Hogy 
mennyien, az attól függ: képesek leszünk-e minden egyes faluban megtalálni a közis-
mert és hiteles szószólóinkat. 

Lássuk be, hogy konzumidiótává alázott és részben elkényelmesített, de a „fülkében 
még bátor” és a mások erkölcstelensége ellen buzgón szavazó tömeg el fog majd dönteni 
mindent, mert a Szent Korona tagjai, akik – egyenlő jogúak és egyenlő kötelezettségűek – 
még nagyon kevesen vannak, vagyis kevesen vagyunk. 

Ám a mi (nép?)mozgalmunknak igazi ereje az, hogy nincs „bebetonozható” alá-
fölérendelés. Van helyette bevált nemzeti értékrend, mely megtartott minket, sőt a nyel-
vünket is megőrizte évezredeken át. Kötelezettségünk, hogy akivel csak lehet, meg kell 
értetni, hogy legitim Országgyűlés csak a Nemzet valódi követeiből állhat, akik a követi 
utasítást betartva szavaznak, s míg a többi képviselő csak a pártja érdekeit képviseli, addig 
ők a közjót! E követek megkapják a választókerületi magyarok gyűlésétől azt az utasítást, 
ami a történeti alkotmányosság kereteit tartalmazza, s maguk dolgoznak ki abból egy ko-
moly képviselői programot. A „Bölcsek” becsületbírósága pedig naponta ellenőrizni fogja 
a munkájukat. A (NEM párt nevű) Bölcsek Tanácsának másik feladata az ún. alternatív-
pártminta felmutatása, amely „apostoli feladatokat is jelent”, hiszen ahogy járják az orszá-
got, megmutatják a népnek, hogy igenis, lehet erkölcsös a pártpolitika, amit eddig még 
soha nem láttunk a hűbéri-piramis szerkezetben felépült pártoktól. 

Ahogy a frakció megalakul, azonnal mellérendelésbe kerül a „Bölcsek NEM Pártjával”, 
s így a két intézmény mellérendelésben lesz. Ám ha az igazságos és méltányos jogot (a 
Szent Korona értékrendet) megsérti bárki, úgy a másik által (ügyesen) visszahívható! Te-
hát ne feledkezzünk meg a székely rafinériáról, hiszen ennek az elképzelésnek lénye-
ge Mátyás király egyik meséjéből ered: alakítunk is pártot, meg nem is! 

Azzal, hogy az „elnököt” határozott időre sorsolják, senkinek nem lesz esélye ki-
építeni az ún. „pártvezetést” a saját köréből, így minden „Bölcs apostol” egyenlő jo-
gokkal és kötelezettségekkel működik! Csak közismert és tisztelt személyek adhatnak 
alternatívát az ismert választási aljassággal szemben, s a választókerületi követeket is 
ugyanúgy kötik az alkotmányos evidenciák, amit ebben az anyagban le is írok majd. 

Ebben a megoldásban, végre megszűnne a Lenin-féle demokratikus centralizmus 
uralma, s nincs lehetőség arra, hogy bárki eltérítse ezt az igaz és közjót akaró moz-
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galmat. Ne feledd! Minden nemzeti-KÖZKERÉK pártolótag egyben misszionárius, 
és minden „Bölcs” a nemzetünknek az apostola.   

Ők pótolják a jövőben is a nemzeti tudáshiányt. Derűt és szeretetet akarnak sugá-
rozni, szervezik a pártonkívüliek mozgalmát, de mindenki egyaránt csak önkéntes, 
ezért senki sem várhat semmilyen anyagi ellenszolgáltatást! Ez a párt nem ígérget, 
nem mocskolja a többi pártot, vagyis “NEM párt”, s így magát sem fényezi: 

 Azonban CÉLT VALÓSÍT MEG! 
• A helyreállított Szent Korona állama ugyanis minden magyar családnak vissza 

fogja juttatni az elrabolt közvagyonból neki járó részt!  

• Ez kb. családonként: 10-15 millió forint, államkötvényben! Ám teljes ereje csak 
akkor lesz hozzá, ha valóban visszakerül a főhatalomba,  

• vagyis, ha az alulról szerveződő közösségek által jelöltek kapják az OGY alsó-
házi 2/3-os többséget úgy, hogy a Bölcsek alakította NEM Párt (amely csak er-
nyőpárt) bíztosít nekik helyet a listáján is az eredmény függvényében! 

• Így készüljön a 2018-as VÁLASZTÁSOKRA minden jó magyar, s adja a sza-
vazatát a valódi nemzeti alternatívára: a jóléti magyar jövőre!  Szavazzon ön-
magára, vagyis a “NEM Párt” jelöltjeire!  

• Visszahívható megyei követekből álló népképviselőkkel áll ki a NEM, az „egy-
séges európai bérunióért”, s mielőbb bevezeti az európai átlagbéreket! Mert 
nemcsak gyarmatosítás, de hátrányos bérmegkülönböztetés áldozatai is vagyunk! 

Valóban szeretnél jó irányú változást? Akarsz történelmet írni szavazófülkében?       
 A mai világot megváltoztatni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Főleg ha te is hoz-

záteszel egy icike-picikét a gondolataiddal, cselekedeteiddel, akkor változhat leginkább jó 
irányba a világunk! A népnek – Julius Cézár óta tudjuk –, elég a kenyér és a cirkusz. Ha 
csak kicsi kenyeret biztosít a hatalom: nagyobb cirkusz kell, s fordítva! Sokan kerü-
lik az igazságot, ám nem mindenki tesz így. Vannak, akik küzdenek a társadalom és a 
természet – globális kapitalista – kifosztása ellen. Keresik a magyarság nemzeti visz-
szaépítésének és a bal-jobb értékszintézisének kreatívan megvalósítható lehetőségét. 
Mert még egy teljesen materialistának is fontos lenne, hogy a főhatalom birtokosa ne 
egy zsarolható, megvesztegethető emberi személy legyen, hanem a Szentkorona, akit a 
nemzet tagjai építnek fel önnön magukból, s így nem zsarolható, nem vásárolható meg! A 
jó irányú változáshoz a legfontosabb, hogy felismerjük: mit kell megváltoztatni (?) ! 
Jegyezd meg: ‘Szentkorona’ nem az egyeduralom biztosítéka, hanem a Nemzetnek 
járó közjót, illetve igazságos-méltányos joguralmi államot biztosító: erkölcsi és jogi: 
elv-összesség. Ám a különírt ‘Szent Korona’ tárgyat, szimbólumot jelöl, amely ennek 
az eszmének csupán a jelképe vagy foglalata! 
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Íme a kormányzói hagyaték egyik legfontosabb üzenete a mának: „Bármit is hoz a 
jövőnk, kérve kérek minden Magyart aki e névre méltó, temessen el minden pártviszályt 
és személyes perpatvart, és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden ere-
jét és csak is erre dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél – mindnyájunk közös, szent célja: 
Magyarország felszabadítása.”  

Ráfordított energia + türelem = eredmény                    
Ha ezt már tudjuk, át kell gondolni, mi legyen az első, második, stb. lépés. Vezérelje-
nek Gandhi mondatai az úton, amin elindulsz! „A világ csak jövőre irányuló tekintettel 
tehető jobbá. Legyen bátorságotok nagy dolgokra vágyni, olyannak képzeljétek el a vilá-
got, amilyennek látni szeretnétek. Ez erőt és kitartást ad. Engedjétek el fantáziátokat! 
Jogotok van nagyot álmodni, és hamarosan meglátjátok, az emberek észreveszik: van itt 
valaki, aki tudja, mit akar.” Ám soha ne párt szerezze meg a közhatalmat, hanem adja 
azt vissza a magyar Nemzetnek! Gondold át naponta, hogy mit tettél azért, hogy 
egészségesebb legyél, s hogy a Nemzetünk valóban visszaépüljön? Mert bizony a Te 
segítőkészséged is fejleszthető! Eddig az történt, hogy amikor a dolgok nehezedni 
kezdtek, kifogást kerestél, s nem magadban és a Nemzeted egységének az erejében 
hittél! Nekünk is változni, fejlődni kell tehát! 

Van-e esélye a Nemzetnek a közhatalom visszaszerzésére? 
 

Először is határozzuk meg a Nemzet szó jelentését. A nemzet nem azonos sem a társa-
dalommal, sem a néppel! Viszont a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás 
cselekvő, tehát önvédelmi közössége a közjó érdekében. Tehát ez az értékrend alapú, 
cselekvő nemzeti erő mutatkozott meg az ún. kvóta népszavazáson a 3.3 millió szavazó-
ként. 

Ebből világosan látszik, hogy a magyarság érdekében tenni akarók nagy részét már, 
nem kell meggyőzni, de ők már elköteleződtek a Fidesz-KDNP vagy a Jobbik felé. Vi-
szont így nem ismerik fel azt a hatalmas veszélyt a nyugati társadalomszervezésben, ami a 
pártok terén ma sajnálatos gyakorlat. Ám van egy 36%-os réteg, amelynek nincs pártel-
kötelezettsége. Őket kizárólag egy erkölcsileg magas szintű „minta közösség” egy „Nem-
zetegyesítő Mozgalom” tudná választásra mozgósítani.  
Nem akarunk mi elcsábítani tehát egyetlen szavazót sem a jelenleg működő, nyugati 
típusú és a hűbériséget megjelenítő, vagyis önként pénzpórázra fűzött, hamis érdek-
érvényesítést megvalósító médiapártoktól! Nekünk elég az a jelentős magyar tömeg, 
amely eddig nem talált magának megfelelő érdekképviseletet az országgyűlésben! 

 
Lehetne-e más a pártrendszer?  Szerintem igen! 

 
Az őszödi beszéd hatására a nemzet talpra ugrott. Meg kell-e várni a következő hasonló 

helyzetet? Vagy helyette egy pontosan kidolgozott, erkölcsi alapú, nemzetegyesítő  ön-
szerveződés kell? A média által tespedésre vont tömegeket nem lehet meggyőzni ma már 
semmiről, mert profi agymosásnak áldozatai. Csak arra kell törekednünk, hogy szava-
záskor valami ellen szavazzanak? S ez a valami a pártvezetők gátlástalansága és a hold-
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udvar korrupciója lehet, s e „pártokráciát” felszámolni és a valóban közjót akaró nemzeti 
pártnak így: teljesen más célt és belső szerkezetet kell adni! Erről szeretnék önöknek 
előadást tartani bármikor, bárhol és térítésmentesen. Abban székely rafinériával és techni-
kával mutatom fel, hogy próbáljuk a közhatalom visszaszerzését megcélozni, ami  teljes 
mértékben ugyan csak 2 ciklus alatt biztos, de sikerülhet egy ciklus alatt is, – ha valóban 
akarjuk és teszünk is érte! 
Legutóbb 3 millió 278 ezer ember nem ment el szavazni! Ennek kb. 75 %-a nem tud 
olyan pártot, melyre szavazhatna! Őket szólítsuk meg hiteles emberekkel, alulról 
szerveződő közösségek támogatásával, úgy akár egy ciklus alatt is győzhet a NEMzet! 
S pártonkívüli nemzet-képviselők megszavaznak mindent, ami közjó érdekében lesz! 

Egyre több ember érzi, hogy a pártok semmibe vesznek mindenkit, aki nem elég “hasznos 
idióta” a számukra. Ha 2018-ban sem megy el szavazni ennek a hárommilliós tömegnek 
legalább a fele, akkor minden kifosztás marad a régiben, vagyis továbbra is semmibe 
veszi a hatalom a népet, amely pedig állítólag a hatalom forrása. A folyamatos átmenet 
miatt gyorsan bele kell kezdeni változást előkészítő munkába, az önszerveződést, a nem-
zetegyesítő munkát a tudatunkban is rögzítve kell elfogadnunk, s tovább gondolnunk a 
részleteket! (A “mit és hogyan” kérdésekre az alábbiakban találhatók egyfajta válaszok!) 

További kérdések és válaszok a passzívitás elleni sorskérdéseinkről… 
1./  Mit jelent neked a szkíta-magyarság, és mit az európaiság? 

Az etnikai magyarság azon Kárpát-medencei ősnép, mely ott bábáskodott a nagybetűs 
kultúra kialakulásánál az európai szkíták között. Nekik köszönhető a két agyféltekét meg-
mozgató ősnyelv és a legszervesebb gondolkodás nyelvi, filozófiai logikája, de számtalan 
más érték is. 
A nemcsak etnikai alapú, hanem értékrendi magyarság pedig – amit Nemzetnek szoktam 
hívni –, azt az államszervező erőt és igazságosan mellérendelő elvrendszert védő és azt 
továbbfejlesztő közösséget jelenti, amely a magyar szokásjogi alkotmányosság létrehozó-
ja, és a monetáris diktatúra egyetlen hatásos, évszázadokon át beváltan működő ellenszere! 
 
2./ Összeegyeztethető-e az európaiság és a szkíta-magyarság, – vagy választanunk kell 
közöttük? 

Mára az európaiság nagyon kifordult az eredeti, az őskeresztény valójából. Eltelt a gát-
lástalanul kegyetlen, gyűlölködő önzéssel. Terhes lett a hamis, nyugati hűbériséggel, majd 
belevetette magát a gyarmatosításba és az őskultúrák kiirtásába. A felvilágosodás liberális 
eltévelyedésével eldobta az erkölcsöt és pénzkapitalizmust vezetett be, amely az adósság-
csapda segítségével és a mai hamis modernizáció médiadiktatúrájával szétverte mindazt, 
ami még megmaradt az értékrendből. Számomra ezért nem az európaiság a vonzó, hanem 
a „szkíta lélek és ősállami erkölcs”, s annak évszázadokig bevált és romlatlan szokásjoga.  

Európát a szkítasággal összeegyeztetni úgy lehetne, ha a bankárkasztot sikerülne a pénz 
feletti hatalomtól megfosztani, s valódi képviselettel és ellenőrzéssel működő nemzetálla-
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mok1 vennék a kezükbe újra a közpénzrendszert. Úgy a tisztességes hitelezéssel szerzett 
kamatból származó profitot az állam: visszaforgathatná a kultúrközösség és közjó javára.  

 
3; Hogyan tudunk kommunikálni olyan emberekkel, olyan csoportokkal, akik más 
nézeteket vallanak a világról, mint mi? 

A szeretet mozgalmát kell újraindítani! S annak egy olyan stílust kell kialakítani, 
amely Jézus tanítása, s a valódi szeretet alapú ősvallás elvei alapján fogalmazná meg 
üzeneteit népek és nemzetek számára! Azzal végre a megosztásunkat régóta szolgáló 
bal-jobb oldal rendszerét, sőt a kuruc-labanc (falu-város) ellentétet fölül lehetne írni! 
 
4: Hogyan lehet áthidalni ezeket a beidegződött különbségeket? 

                   Istenben és az emberi humánumban való, egyre erősebb hit segítségével! 
 

5; Hogyan lehetne megértetni a tunya többséggel az igazságunkat?  
A népi mondás azt tartja, hogy segíts magadon és az Isten is megsegít! Ebben az is ben-

ne van, hogy nem kaphatsz segítséget fentről, ha nem akarsz/nem tudsz magadon cselek-
vőn segíteni! E segítség szerintem a NEM Párt „pártoló önkénteseinek” ön-feladata, akik 
nem bejegyzett közösségek: hanem helyi „NEM-esek”, akiktől ez alázatot és tudást kíván.  
 
6. Az is kérdés, hogy mi is a Nemzet és ma létezik-e hazánkban ilyen? 

(Szerintem a Nemzet a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás cselekvő – 
örök időkig szükséges – értékrendi kultúrközössége, mely a közjót szolgálja.)  
 

Ellenségeink a Nemzet lebontását sok-sok évtized alatt érték el. Így ma a Nemzet nélkül 
nem lehet jó irányú változást, se lassan, se gyorsan elérni hazánkban. Vagyis ne legyünk 
türelmetlenek, helyette találjuk meg az igaz utat és a jó irányt a nép önkénteseivel: a stabil, 
nemzeti önszerveződés megvalósítása felé! 

Sajnos, a ‘média-agymosott’ réteg már régen nem képes józan paraszti ésszel gondol-
kodni, mert helyette beléjük tápláltak mindenféle kishitűséget és áligazságokkal körülbás-
tyázott, hamis eszméket. Valójában lecserélték a tudatukban a bennünk lakozó Istent 
– az aljasságokra csábító pénzre!  

Akik már sem tudatilag, sem érzelmileg, sőt lelkileg sem magyarok, velük már sajnos, 
nem lehet megértetni semmit! Nekik csak egy olyan kataklizmára van szükségük, amely 
kiveti őket ebből a szörnyű állapotból. Viszont a lelkileg még magyar embereket meg lehet 
szólítani. Lassan, tudatilag is vissza lehet őket vezetni a magyar-észjárás kereteibe, s az 
erkölcsi-tudati emelkedésbe. 

 
7.  Milyen eszközökkel lehet a Nemzet teljes erejét visszaépíteni?  

Kevés fegyverünk van erre, mert a nyelvünket is megrontották. Így a saját térfelükön 
kell az ellenséget támadni, mert csak úgy győzhetünk felettük! Ez pedig a hamis pártde-
mokrácia terepe, ahol a pártokból kiábrándultak nagy tömegeit, valamint a folyamatosan 

                                                 
1 Nagy-Magyarország sohasem volt egyetlen nép állama, csak az értékrendi nemzet volt benne egységes! Az elmúlt ezer 

évben egyre több etnikum élt benne, a Szent Korona alatt egyenlő jogokkal – és kötelességekkel. Valamennyien „hungarusok” 
voltak – Hungáriában. A Szent Korona országának sikeres helyreállítása esetén is minden velünk élő nép (hibásan nemzetiség) 
magyar lehetne mint állampolgár, de a népi kultúrája szerinti sajátos – egymás között mégis egyenlő – jogokkal. Csak ponto-
san érdemes tehát „nemzetállamot” emlegetni Magyarország jövőben kívánatos állapotára vonatkozóan. KSM megjegyzése  
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„valami ellen” szavazókat kellene megszólítanunk. Ha csak néhány olyan tisztességes „vá-
lasztókerületi követet” sikerülne bejuttatni az alsóházba, akik a bevált Szentkorona állam-
eszme alapgondolatait és szakralitásának elemeit is ismerik, sőt bátran hirdetik is, akkor 
négy év képviselőségük alatt nekik biztosan sikerülhet a tömeggel megismertetni, elfogad-
tatni az igazságunkat! Mert ha csak annyit ért meg az egyszerű tömeg, hogy a főhatalom 
ember kezébe azért nem adható soha, mert mindannyian esendők vagyunk: már akkor sem 
fog idegenkedni a sok évszázad alatt kialakult Szentkorona Eszme “elavultságától”! Hi-
szen naponta tapasztalhatja azt, amit Bibó István ekként fogalmazott meg: “A hatalom 
demoralizál, tehát ellenőrzésre szorul!” Ma ugyanis egyre jobban látszik az ellenőrzés 
hiánya, s a – hatalom bűvöletében mit bánja sok törvényhozó, mint pusztul magyarságunk 
– írta egykor József Attila, bár ez a mai politikai pártok “kormányzati szerepére” (akarva-
akaratlanul), de egyre inkább érvényessé válik, még a jó döntéseik ellenére is. 
Az ellenőrzés békés eszköze tehát csupán az eddigi választásokon nem szereplő NEM-
ZET lehet. Ugyanis egy fegyveres felkelés esetén szerintem teljesen kiirtanák azt a ma-
got, amely még magyarnak érzi és tudja magát! Tehát olvassuk el ezt a KISKÁTÉT akár 
többször is, mert csak a magyarság türelmes, politikai önszerveződő képessége lehet a 
kulcs a létbiztonságot és harmóniát ígérő jövőhöz! 

 
„Azzal, hogy mások javát szolgáljuk, saját javunkért is cselekszünk!“ (Platon) 
                          
- Azért, hogy megvalósuljon az általunk tervezett jó irányú változás, szükséges egy 

nem bejegyzett, önkéntes népmozgalom, mely kisközösségek laza-szövetsége lehet!  
- S ezt minden egyes magyarnak szükséges első lépésként maga elé kitűznie, mert a 

helyi kisközösségek építése a legfontosabb feladatunk! 
- Cél tehát a Nemzet visszaépítése, melynek pontos meghatározását érdemes 

szószerint megtanulnunk, hogy tovább tudjuk adni!  
-   Légy kisközösség-alapító, amely bevált (szkíta) értékrendünk alapján cselekszik! 
-   Együtt írjatok rövid-, közép-, és hosszútávú cselekvési terveket! 
(elsősorban a helyi problémák megoldásához, – és egymás segítését is oldjátok meg!)  
-   Rendeljetek hozzá magatokon számonkérhető ütem-határidőket!  
-   Cselekedjetek célirányosan, kitartóan, folyamatosan a Nemzetért! 
-   Időnként ellenőrizétek, hogy mérhető-e az elért eredmény!       
-  Legyen reális az ütemezés! Ne feledd: a végső cél a közhatalom! 
-   S főleg, mint “alapítók és őrzők”: higgyetek benne őszintén, hogy el is tudjátok érni 
az általatok szervezett helyi közösséggel a legfontosabb minimumot: az egyetértést a 
választókerületi jelöltek személyében! (Ajánlhattok több jelöltet is a NEM pártnak!) 
-   Ám terveiteket ne hozzátok nyilvánosságra, mert ellopják és kiüresítik! 
- Keressetek kapcsolatot a választókerület összes szervezetével, és hagyományőrző, 
illetve értékrend-azonos baráti társaságával, hogy komolyan tudjatok, egymás 
mellé állva felkészülni a választásokra!  
- Közösen kell a hiteles és alkalmas jelölteket megtalálnotok, s ezzel a pénzpórázra fű-
zött pártok központi utasításban szereplő jelöltjeit, erkölcsileg kell meghaladnotok! 
 

Hogyan alakult ki ez a nemzetegyesítző elképzelés? 
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A magyarságnak vissza kell adni a hitét, erkölcsét, becsületét, tartását és politikai-
alapjogi ismereteit, melyeket elveszített a bolsevik korban a nemzeti szervezettségével 
együtt, amit a globalista kor csak felerősített. Ezért kárpótlást kell, hogy kapjon a legalább 
kétszeres vagyonvesztő kirablásért minden magyar. A megújulást először is magunkon 
kell kezdeni, hogy eljussunk az alapokhoz. Az említett, fontos, nemzetegyesítő pillérek és 
a közhatalomra való befolyás visszaszerzése után a nemzetgazdaság megújítása szükséges.  

2006-ban még én is úgy hittem, hogy olyan politikai és erkölcsi tekintéllyel rendelkező 
“vezér” kell csupán a nemzetépítés élére, akit a hatalom elfogad tárgyalópartnernek. Ám 
épp Makovecz Imre 2006-os szerepe győzött meg arról, hogy a hatalom senkit sem vesz 
figyelembe, csak azt, aki indul a választásokon. Márpedig ott csak akkor indulhat el bárki, 
ha politikai pártot alakít, s úgy esélye keletkezik a választási rendben. Viszont ha csak 
egyetlen egy erkölcsi tekintély alakít nyugati típusú pártot, akkor a pártpolitika azonnal 
beindítja ellene a karaktergyilkosság aljasságát, s így a médiahazugság tengerében részben 
vagy egészben el fogja veszíteni erkölcsi fölényét, ami a közemberek szemében addig 
megvolt. Mert hiába tisztességes valaki, a média és a pártpolitika: mindenkit képes hami-
san besározni.  
     (Alább lásd: professzor Papp Lajos: “Volt egy álmom.” – című kísérlete)  
 

“Az embertársaim erényeit ki kell tudnom egyenlíteni a sajátjaimmal. Ez csak össze-
fogásban valósulhat meg, – hogy teljes legyen a mozaik" (Böjte Cs.) 

Papp Lajos: Volt egy álmom… 

Évek óta érlelődött bennem egy gondolat, egy álom: létrehozni egy pártot, ami a nevé-
ben párt ugyan, a választási törvények okán, de mégis más. (Vagyis MINTA a népből ki-
emelkedő Nemzet számára arról, hogy pl. miképp lehet más a pártrendszer, s ez által ma-
ga a nemzetpolitika is!)  

Nemzeti Értékek Pártja. NÉP. 

Nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. Ál-
mom volt, hogy azt a szellemiséget vigyük vissza az Országgyűlésbe, ami Széchenyi ide-
jében volt. Önzetlen, a Nemzetükért áldozatra is képes honfitársak képviseljék az Ország 
és egyben Kárpát-Haza érdekeit. Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába 
kiabálunk, mi, drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, 
ha játékosok vagy bírók vagyunk….. 

Én gyógyító ember vagyok. Előttem minden ember egyforma. Vezetői munkám során 
is az volt a legnagyobb hibám, hogy egyetlen munkatársamat sem távolítottam el állásából, 
még akkor sem, ha súlyos hibát követett el. Bűnömül rótták fel annak idején a bíróságon: 
„Az elbocsátást kezdeményező alperesi kör ez idáig egyetlen cáfolhatatlan érveként fenn-
tartotta: Papp Lajos eddig szokatlan munkamódszert követelt meg, ami azért is sértő, mert 
a folyosói pletykák terjesztőit a szakmai konferenciákon szembesítette állításaikkal, amely 
cselekedetével megalázta munkatársait. Ezen túlmenően, kitartóan szuggerálta beosztott-
jait, hogy ezzel kényszerítse őket igazmondásra, ami elősegítette a rossz munkahelyi légkör 
kialakítását.” ( Zalatáj 1998. április 1.) 
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Olyan országban élünk, ahol az igazmondás bűn, a hazugság erény. A néhány éve 
létrehozott Kárpát-Haza Nemzetőrség kudarcba fulladása is megálljt parancsol. Nem volt 
kétszáz ember, aki értette, megértette volna és vállalta, képviselte volna azt a szellemisé-
get, amire a Kárpát-Haza Nemzetőrség létrejött. Pedig „csak” a szeretet és tízparancsolat 
szellemében tevékenykedtünk. Hiszek a magyar emberekben. Hiszek a szeretet és a jóság 
hatalmában. Gyülekezzünk! Készülődjünk! 

Hiszek abban, hogy visszatérve őseink szellemiségéhez, az álomból nemsokára valóság 
válhat. Az alábbiakban közlöm álmaimat. Álmodjunk együtt, de lassan ébredezzünk! Éb-
redj Magyar!               
    Nemzeti Értékek Pártja. NÉP 

A párt elvei: A Magyar Nemzet, Árpád hazatérésétől a 907-es pozsonyi csatanyerés 
eredményeként az európai népek írott történelmében önálló – magyar – nemzetként szere-
pel... A párt legfőbb elve a „Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess!” – evangéliumi mondat. 
Ennek szellemében a párt másokat meg nem ítél. Kizárólag nemzeti értékeinket megőrző, 
új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. A Nemzeti Értékek Pártja (Valójában 
NEM Pártként) olyan elkötelezett emberekből áll, akik életük egy részét a Nemzet szolgá-
latába állítják. Egyéni érdekeik mellőzésével lemondanak vagyonuk egy részéről, és adott 
esetben, ahogy eleink tették, akár az életükről is, ha a Nemzet azt megkívánja. Az etnikai, 
illetve államhatárok változhatnak, azonban a magyarok történelmi, vezető szerepét a 
Kárpát-medence őrzésében és Európa védelmében senki nem vitathatja el.         
Pártoló személy: A NÉP-nek (Vagy NEM pártnak) pártolója lehet minden személy, aki:   
- a párt elveit elfogadja                                    
- nemzeti értékeinket feltárja                        
- azt gyarapítja korától, nemétől, állampolgárságától, vallási hovatartozásától, pártkötődé-
sétől függetlenül, bárhol éljen is a világban, bármilyen nyelven beszéljen, ha magát a Ma-
gyar Nemzethez tartozónak vallja, s ez cselekedeteiben, vállalásaiban is meglátszik.  

A képviselőjelöltekre és a képviselőkre vonatkozó pártszabályok 

A Nemzeti Értékek Pártja (ill. NEM párt) népképviselőjelöltje az lehet: aki önként jelent-
kezik, nem tagja egyetlen pártnak sem, de az ő személyét elfogadják, ezután a törvény ál-
tal előírt támogató aláírásokat összegyűjti és az alábbi szabályokat vállalja és betartja.......
        

3. A képviselőjelölt az állam által biztosított kampánypénzt (saját felelősségére veszi fel, 
de) csak lakossági fórumok szervezésére és lebonyolítására fordíthatja.                 
  

4. Ezen anyagi javakat szigorú elszámolás szerint költheti el, a törvény által meghatározott 
feltételek betartásával.                   

5. Megválasztása esetén országgyűlési mandátuma ideje alatt csak parlamenti munkájával 
kapcsolatos költségre vehet fel pénzt az államtól. (utazás, szállás, étkezés, ruházkodás)…...  
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6. A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, a képviselő köteles 
elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes rendelkezésére bocsát. 
Az összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt.2 

7. Ezért minden …………..képviselő egyéni, családi áldozatot hoz a köz érdekében.    
                
8. Képviselőjelölt olyan személy lehet, aki az anyagi áldozaton túl életével, munkájával, 
viselkedésével kivívta választói bizalmát, tiszteletét.     

9. A megválasztott képviselő parlamenti munkája során a (NEM) párt elveinek – vagyis a 
történeti alkotmányosságunk és az erkölcs szabályainak – szem előtt tartása mellett,  a vá-
lasztói vélemények meghallgatása után, de saját meggyőződése, tudása, képességei 
és lelkiismerete szerint szavaz.       

10. A parlamenti frakció az esetleges közös döntés előtt minden esetben köteles meghall-
gatni a párt szakértő “bölcseit”.          

11. A NÉP (ill. NEM párt) országgyűlési képviselője (aki valójában a pártonkívüliek frak-
ciójában politizál) tudomásul veszi, hogy a párt se a választások előtt, se a választások 
után szövetséget, koalíciót nem köthet a pénz-diktatúrát kiszolgáló pártokkal.    

12. A megválasztott országgyűlési képviselő bármikor visszahívható, ha a párt testülete 
úgy ítéli meg, hogy a képviselő munkájával nem szolgálja választói, illetve a Nemzet ér-
dekeit. Ezt a jelölt önkéntesen, előre, esküben és írásos nyilatkozatban is vállalja! 

    Dr. Papp Lajos emeritus professzor, 2012. szeptember 29. 

A professzor úr anyagának elolvasása után még nem döbbentem rá arra, hogy ha egyet-
len erkölcsi tekintély alakít pártot, abban a pillanatban beindul az önmaga létezését is leta-
gadó háttérhatalom támadása is, ami divatos szóval karakter-gyilkosságot jelent. Így a 
pénzpórázra fűzött és ezért elvtelen médiatámadásokban elveszíti azt az erkölcsi fölényt, 
amit a közemberek szemében addig jelentett. Erre csak akkor ébredtem rá, mikor már ki-
derült az, hogy nem tudja létrehozni a pártot, mert, ahogy nyilatkozta nekem: „nem talált 
elegendő alkalmas személyt rá”. Ám az én szememben nem elvesztette az erkölcsi fölé-
nyét Papp Lajos professzor, sőt, ezzel az önzetlen és újszerű javaslatával növelte azt. Így 
elhatároztam, hogy kielemzem: miként is lehetne mégis megvalósítani a nemzetépítő ter-
vét, kicsi és az értékrendet nem zavaró változtatásokkal? 

Hogyan lehet a „párt vagy nem párt” ellentmondást feloldani? 

’Készülünk szelid háborúra, / mindig magunkért, soha mások ellen, / sót párolunk, és 
vásznakat szövünk, / s míg kisebbítenek, lassan megnövünk.’ (Dsida Jenő) 

Rövid válasz: csak 12 hiteles, bölcs, „nemzeti apostolt” kell találni! 

                                                 
2 A NÉP és a NEM párt nem ellentétes egymással, csak a nevükben van eltérés, de lényegük azonos. BG megjegyzése. 
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Hosszabb válasz: A magyar nép sajnálatos agymosáson esett át a kommunista korszak-
ban, s ezt „fejelte meg” az ún. globalista pénzkapitalizmusnak a PC – azaz politikai 
correkt – médiarendszere. Mi pedig hozzászoktunk a hazugság fokozódásához és a közer-
kölcs romlásának általánossá válásához. Így sajnos a közvagyon fosztogatóira ma már 
csak legyint a nép, mert hozzászokott, és azon imádkozik, hogy ezek a bűnök ne terjedje-
nek tovább és ne hassanak hétköznapi életére, jövedelmére. Tehát így nemcsak a hatalom 
szemében kell a közjót képviselő személynek ’még elfogadhatónak’ lenni, hanem a teljes 
erkölcsi tőkéjét kell latbavetnie, amely a széles közismertségének nagyságán és a hiteles-
ségén alapszik. Csak egy ilyen hiteles személyekből álló kisközösség lesz majd alkalmas 
arra, hogy megteremtse a politikai ellen-MINTÁT a magyarság önszerveződéséhez. S 
csak egy ilyen, közismerten tisztességes, szinte bölcsekből álló önszerveződés lesz képes a 
köznép előtt is hitelesen képviselni azt az elvárható érdekképviseletet, amit eddig nem lát-
tunk. S ők tudják ellenőrizni is a megválasztott képviselők, illetve az ún.“választókerületi 
követek” működésének minden mozzanatát. Mert nincs felettük ellenőrzés, csak a történeti 
alkotmány elvei!(A választókerületi követek azok a személyek lesznek, akik helyben ren-
delkeznek erkölcsi hitelességgel, illetve van olyan önkéntes erő mögöttük, mely képes a 
szükséges választási küzdelmet pénzpóráz nélkül is lefolytatni. Emellett e személy elfogad-
ja azt a követi utasítást, amit a választók és a párt közösen ad nekik. Ha így a követ szemé-
lyét a NEM-párt bölcsei is elfogadják és a helyi választók is támogatni tudják a képviselő-
választási programját, akkor az elért eredménye alapján kerülhet be az Országgyűlésbe: 
nem, mint pártképviselő, hanem „valódi népképviselőként”!)  A bölcsek csak azon hata-
lomba került személyeket tudják majd ellenőrizni, akik az előírt formában (szerződés-
eskü+vizsga), a magyar történeti alkotmányosság híveiként, közös értékrendi alappal ren-
delkeznek, vagyis velük előre szerződést kötöttek, amit így számon is lehet kérni tőlük! Ez 
a gondolatsor alakította ki bennem azt az elképzelést, hogy ez a kisközösség lesz az “or-
szágos NEM párt (?) kisközössége”, akik a mintegy civil-felsőházi ellenőrzés szerepét vál-
lalva mondanak le az alsóházi – tehát képviselői – szerepről. Ezzel megszületik egy olyan 
12 fős csoport, akik egyrészt a Bölcsek Tanácsaként működnek, tehát valamennyien elis-
mert, nemzeti elkötelezettségű személyek. Másrészt azonban nyugdíjasok, hogy ne tudjon 
rajtuk fogást találni se a hivatalos párthatalom, se a rejtőzködő pénz-diktatúra. Tehát e 
bölcsek a jelenlegi állam és jogrendszer szempontjából pártként lesznek bejegyezve, így 
ők nem “hivatalosan” válnak felsőházi tagokká! Tehát nem lesz mentelmi joguk, nem jár 
nekik fizetés, hanem az ún. önkéntes “kvázi felsőházi” munkát vállalják a legnagyobb alá-
zattal, s így is végzik majd folyamatosan: kizárólag a Nemzet és a közjó érdekében. 

MIÉRT AZ IDŐSEK SZEREPELTEK RÉGEN IS A BÖLCSEK TANÁCSÁBAN?  
S miért nekik kell ma is a MINTA-vagy NEM-pártot megalkotni? 

Gene Cohen, a George Washington Egyetem gerontológusa, több kutatás eredményeire 
támaszkodva azt állítja, hogy az idős emberek agya sokkal jobban, rugalmasabban, kreatí-
vabban működik, mint azt korábban gondolták. És ennek oka az évek száma. 

Amikor valaki elmúlt 60, 70, 80 éves, az agya már rengeteg információt, tapasztalatot 
halmozott fel. Ebben a korban az agyi idegsejtek számtalan olyan külső ingert képesek 
kódolni, megfejteni, amit a fiatalabbak még nem értenek meg. A szakértők azt is megfi-
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gyelték, hogy az idősebb emberek két agyféltekéje is harmonikusabban együttműkö-
dik, jobban kiegészítik egymást. Ezért sikeresebbek az intellektuális képességeket mérő 
teszteken. Egy idős ember agya lehet, hogy nem képes olyan gyorsan kapcsolni, s felfog-
ni a helyzetet, viszont fontos döntések meghozatalakor átfogóbban gondolkodik, össze-
függésekben látja a helyzetet. Ezért születnek náluk bölcsebb, megfontoltabb gondola-
tok. Azt is megfigyelték a tudósok, hogy az idős személyek agya sokkal kevésbé reagál 
negatív gondolatokra, történetekre, ezért az illető sokkal nyugodtabb, mint a vehe-
mens gondolkodású fiatal. 

Egy ember intellektuális kapacitásának csúcsára 70 éves korában jut el, hiszen ek-
kor termelődik a legtöbb mielin nevű anyag, aminek hatására az agyi idegsejtekben fel-
gyorsul az információáramlás, ezért akár 3000 %-al is javulhat a központi idegrendszer 
teljesítőképessége. 60 éves kor előtt a két agyfélteke nagyon elkülönülten működik, 60 
éves kor után kezdik kiegészíteni egymást, ami azért csodás, mert így komplexebb felada-
tokat is képes lesz az agy megoldani, – s mindezt kísérletek is igazolták.    

A Montreal-i Egyetem professzora, Monchi Oury szerint az idősebb emberek agya 
hatékonyan képes kiszűrni az információ-áradatból a legfontosabb tudnivalókat, sőt 
a haszontalanokat egyszerűen nem veszi figyelembe. Íme, pár sajátosság a 60-70 éves 
agyműködésére vonatkozóan! 

 az agysejtek nem halnak el, hanem elvesztik az információ-továbbító szere-
pet, de csak akkor, ha nem dolgoztatjuk a szürke állományt; 

 a koncentráció- és memóriazavarok a felhalmozódott információ mennyisé-
gének tudhatók be; 

 ebben az életkorban az illető sokkal hatékonyabban tud dolgozni, jobban 
bírja a stresszt és még racionálisabban is gondolkodik; 

 ha valaki figyel az egészségre, mozgásra, és az agytornára, idősebb korára 
bölcsebben gondolkodik, s szebbnek látja a világot. 

Amikor a Nemzet “kiválasztódott bölcsei” már egymást megismerve, alaposan össze-
csiszolódott csapattá válnak, akkor el kell dönteniük, hogy milyen szervezett mozgalmat 
alapítanak a Nemzet képviseletére, érdekérvényesítésére. Maguk döntik el, hogy annak 
milyen lesz a szervezeti és működési szabályzata, milyen lépéseket tűz ki maga elé, s mi-
lyen megoldásokkal akarja a célját elérni. A kiválasztódott bölcsek azok lettek, akik fel-
vállalták azt a pártalakítást, amely “NEM pártként”, NEM saját maguk számára 
akarja a közhatalmat megszerezni, hanem Nemzetnek kívánja azt visszaadni! Így ők 
a szervezett magánhatalom ellenfeleként szakítanak az állítólagosan demokratikus szokás-
sal, hogy a választási listájukon szinte csak pártvezetők, vagy párttagok szerepelnek.  

Esetükben ugyanis egyetlen párttag sem lehet pártjelölt a választási listán! (Egyéni 
körzetben is csak akkor, ha az adott körzet nem tud egyetlen egy képviselőjelöltet sem állí-
tani!) E párt tagjai tehát leteszik az esküt a Szent Koronára, hogy nem maguknak, hanem a 
Nemzetnek biztosítják a közhatalmat. Így sem a közösség összecsiszolódási ideje alatt, 
sem később, egyéni vagy kollektív hiúság nem ütheti fel a fejét e párt tagjainál, mert akik-
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nél esetleg ilyen jelentkezne, azoknak önként kell letenniük a tagságot és csak a tanácsadó 
testületnek lehetnek a továbbiakban tagjai, de a NEM-pártnak többé nem! Csak realista, 
lényeglátó személyeknek szükséges megalakítani ezt a MINTA-pártot, amely egyben 
mintaadó kisközösség is. Csak olyan személyek választódtak ki, akik ismeretekkel rendel-
keznek mind a magyar történeti alkotmányunk elvei-evidenciái, mind a politikai önmér-
séklet területén, hiszen ők nem folyhatnak bele se a napi szintű sárdobálásba, se a pártok 
elleni támadásokba, hanem kizárólag szeretet alapú és következetesen NemzetEgyesítő 
MINTA-pártként – röviden NEM pártként kell működniük! E pártnask jelentős szerepe 
lesz majd a „zöld-gondolat” elterjesztésében, hiszen a jövő záloga a föld tehermentesítése. 
 

Csakis a népünk számára oly szükséges kiútkeresés, és - a nem bejegyzett népmozga-
lom mint laza politikai erő – egységességének a fenntartása lehet e párt alapfeladata. Így 
nem lehet ún. “ellenség” a politikai palettájukon, csakis “ellenfél” lehet, vagy a közjó ér-
dekében szükséges: alázat és együttműködés. A választásokon senkit se akarnak majd 
lejáratni, s nem pályáznak egyetlen párt szavazóira sem, hiszen a Nemzet nem bal- 
vagy jobboldali, hanem értékrend alapú. Kizárólag azokat a választókat kívánja majd 
megszólítani ez a párt, akik eddig nem mentek el voksolni, mert nem volt olyan poli-
tikai erő, melyre jó szívvel szavazhattak volna. S a bejutott “népképviselők” végképp 
nem lehetnek párttagok, így a lelkiismeret és a bevált alkotmányos hagyományok alapján 
működhetnek a képviselőségük alatt. Vagyis megszavaznak majd mindent, ami a Nemzet-
nek hasznos, ám semmi olyat, ami a Nemzet mai, vagy következő nemzedékeinek hátrá-
nyos lehet! Ettől fog megrettenni az összes lejáratódott párt, valamint az őket pénzpórázon 
tartók lobbistái: vagyis a bankárkaszt, s mellette az önérdekű pártpolitika haszonélvezői, a 
teljes politikai színház kiszolgálószemélyzete is.  
 

Mit tudunk az egykor beváltan működő társadalomszervező elveinkről? 
 

Nemzetünk a szkíta korban kettős vezetés alatt ált, s így a vezetésben is megjelent az 
operatív – vagyis harcos-megvalósító vezér – valamint a szakrális-elméleti vezető. Termé-
szetesen mindkettő nagy tekinléllyel rendelkező személy volt, s az egyiket (gyula) válasz-
tották a harcosok közösségei, a másikat (Kündü) nem választották, mert ‘kiválasztódott’, 
és ezzel nem a vetélkedés erősödött meg őseinknél, hanem a feladat- és hatalommegosztás 
jelentkezett. Ma is szüksége lenne egy hasonló kettősségre a Nemzetnek. A választott ve-
zetőnek operatívnak – vagyis a gyakorlatias végrehajtást vezetőnek – szükséges lennie, 
a másiknak az értékrend őrzőjének! Mert a mai világban könnyen uralkodik el egy hatá-
rozott és jó vezetőn is az Ego-ja. (= a hamis ÉN!) Ám ezt meg kell tudnia akadályozni egy 
olyan tekintélynek, akit nem választanak, hanem “kiválasztódik”. A kisközösségek szint-
jén ez utóbbi, a csapatot megalapító személy lesz az ún. Őrző. S a valódi vezetést pedig 
az időről-időre megválaszott személy, az ún. Élenjáró látja el. Ezzel a rendszerrel vissza-
térhetünk végre egy évezredekeig beváltan működött társadalomszervezési formához, 
amely szkíta-hun hagyomány volt! Ugyanez országos szinten az államfő és kormányfő 
kettősében valósulhatna meg, ha a történeti alkotmányosság érvényes elveit érvényre is 
tudnánk juttatni. A joghagyomány szerint a magyaroknál nem a kancellár/kormányfő volt 
erős, hanem az államfő – akit nem négyévente választottak, hanem szinte egész életre kivá-
lasztódott. Ő lett így az, aki kinevezte a kormányfőt úgy, hogy bármikor vissza is hívhatta. 
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Álláspontom szerint ezt a mintát a kisközösségekben úgy lehet megvalósítani, hogy az 
alapítót nem lehet Élenjáróvá választani, viszont Őrzőként vigyáz az értékrendre, így bár-
mikor kérhet szavazást és így megerősítést vagy leváltást a közösségtől az Élenjáró szemé-
lyével kapcsolatban. Ezt a speciális jogot minden alapító megérdemli, hiszen Ő tette le a 
közösség alapjait, s így biztosan tudja vigyázni az értékrendet! Ugyanez országos szinten 
úgy működne, hogy minden szavazópolgár jelölne egy személyt államfőnek a neve és is-
mertetőjegye leírásával, s az lenne az államfő, akinek a nevét legtöbben írták le a szavazó-
lapra. A szavazatok alapján kialakult ún. „népszerűségi listán” az államfőt követő további 
10 fő alkotná meg a Koronatanácsot, amely az államfő legfőbb segítője, tanácsadója lenne 
a feladatainak az ellátásában. Ezzel kiküszöbölődne a pénzpórázra vehető pártok jelölési 
rendszere, s a valódi szavazáson, valódi választói akarat nyilvánulna meg, mert az embe-
rek nagy többsége már tudja, hogy akit a média felmagasztal, bemutat, az nem a közjót 
akarja megvalósítani, hanem a felmagasztalóit fogja majd pártolni a népe helyett. Akit vi-
szont ejt a média, vagy minden nemezetszolgálata ellenére soha nem mutat be, az tiszta-
kezű, a közjó szolgálatának feladatára biztosan alkalmas személy lehet!    

(Karácsony Sándor: „Nincs már meglévő magyar nemzet, csupán kollektív, lélekben, 
földrajzi és történelmi egységben és politikai egység célgondolatában adottságok vannak, 
melyek nemzetté nevelhetők…”) 
 

 
Hogyan hangolódjunk rá a nemzetépítésre, nemzetté nevelésre? 

 
A nemzetté nevelést kell most ügyesen felerősíteni, hogy párosuljon a szervezettséggel, 

vagyis az egymást segítő és cselekvésüket egyeztető kisközösségek létrejöttével. Mindez a 
józan “Magyar ész”, illetve a Szent Korona hatására történjen úgy, ahogyan a polgári kö-
rök mozgalma is született Orbán Viktor szavára! Ez, a modern világban már szokatlan, de 
az ősiből aktualizált, ún. kettős vezetés rendszere megoldja a Nemzet újjászerveződé-
sének a belső problémáit, és “melléktermékként” a hatalomkoncentráció, valamint a 
nyugati párthűbériség veszélyének a lehetőségét is ki tudja küszöbölni! Ezért fontos 
megértenünk az ősi kettős vezetés lényegét, és a kisközösségekben is alkalmazni kell azt!  

 
Íme egy olyan rövid anyag, amit kinyomtava az érdeklődők kezébe is adhatasz! 

 
     Keresd azt, aki nem ígérget a televíziókban! 

 
Mi nem pártokat támadunk, de  minden hibát felmutatunk!  
Ez a Nemzetegyestő Mozgalom egyik szórólap tervezete, amit szétküldhetsz! 
 

Ki lehet követ? – 106 választókerületben szükséges tudatni azt, hogy eddig csak bal- és 
jobboldali népbutítók uralkodtak rajtunk, akik nem a közjót szolgálták, s egyéni és pártér-
dekek mentén döntöttek, még akkor is ha azt jó szándékkal tették! Mi segíteni akarunk 
ezen a párt-problémán, csak alapítsatok 6-12 fős közösséget, és legyetek ezzel ŐRZŐK! A 
közösség válasszon követet, aki tőletek kap „követi utasítást”, s neki azt és a történeti al-
kotmányunk közjót szolgáló alapelveit kell betartani. Ezt minden megválasztója számon 
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is kérheti rajta! A választókerületi ŐRZŐK javaslatára, a Nemzetegyesítő Mozgalom lis-
táján is helyet fog kapni az önkéntes alapon a Mozgalommal szerződést kötő és a legtöbb 
szavazatokat kapó követ – aki bár egyéni képviselőként nem jut be az Országgyűlésbe – de 
listás mandátumot képes lesz szerezni! Ezt azonban a szavazók javaslatára „visszavehe-
ti”, a Nemzetegyesítő Mozgalom ha nem teljesíti a vállalásait a követ / képviselőjelölt!   
Ennek a vagyoni biztosítéka pedig a tisztség kezdetekor az, hogy a közszereplő (jelölt) 
teljes vagyonát tulajdonjogilag átruházza a Szent Koronára, így csak használhatja 
azt 4 évig! Ezzel tehát a birtoklás és a használat jogát tartja csak meg (rendelkezési, 
értékesítési, megterhelhetőségi joga nyugszik), ám azt a mandátumának lejártakor vagy 
visszakapja,  vagy hűtlensége esetén automatikusan a Szent Korona tulajdonában 
marad. Tehát minden bírói, vagy egyéb procedúra nélkül magától értetődően elveszí-
ti a hűtlenné vált közszereplő a teljes vagyonát.                                   
   Jelentkezzetek Alapító-Őrzőnek, Követnek, vagy Pártolónak! 
 
Mi a közkerék? – Pártoló önkéntesekből álló nagy országos hálózat, amit az MSZ szere-
tett volna felállítani, de nem találta meg hozzá a nemzetépítő aprómunka őrzőit és vezetőit! 
Nem fogalmazta meg az aprómunka tartalmát-végcélját. E közkerék olyan hálózati közös-
ség kell legyen, amely választókerületi alapon szerveződik, nincs az állam intézményrend-
szere felé bejelentve, mert nem párt, de nem is civilszervezet, hanem a Nemzet helyi, ön-
kéntes egységeinek nemzetépítő (tizede) v. munkaközössége. Nem hierarchikus felépíté-
sű ugyan, viszont minden választókerületben szükséges egy alapító személy, aki ŐRZŐ-
ként ügyel az értékrend betartására, illetve felügyeli a választókerület önkénteseinek a 
munkáját. Nem parancsnok, nem vezér csak a Szent Korona Eszme „őrzője”, s egyes helyi 
kisközösségek segítője abban, hogy saját döntésük szerinti sorsolással, vagy választással a 
követet, élenjárót, v. tizedest kijelöljék!   
Vagyis 106 választókerületben az ŐRZŐK azok, akik megszervezik a választókerületi 
hálózatot, s a Követet / Képviselőjelöltet segítve, és az önkéntesek közösségeit rendszere-
sen látogatva, ellátják szükséges tanácsokkal, ismeretanyagokkal a pártoló-önkénteseket 
- mert ők az országos kapcsolattartók! De ők ellenőrzik a választott vagy sorsolt operatív 
vezetőket: a tizedeseket, vagy élenjárókat is.  

       Ki a tehát VÁLASZTÓKERÜLETED alapítója, ŐRZŐJE?                     
Egy alkalmas személy, aki összehívja a követválasztó gyűlést, levezeti azt és felkészíti a 
követ-jelölet. Sőt segíti őt később a választási kampányban is! E 106 Választókerületi 
alapító-ŐRZŐ lesz a választási szereplés motorja, s egyben a követjelölt vagy követ-
jelöltek mentora, kampányfőnöke. 

Keressünk minden választókerületbe KÖVETET, és ŐRZŐT  akik felelősséggel vál-
lalják a képviselőjelöltséget, és a szervezői munkát!  További tájékoztatás: 70/360-3595         

 
Megerősítésül ismét leírok pár gondolatot erről a kettős vezetési rendről. 
 
Az etnográfusok ősi vezetőként olyan személyről elmélkednek, akit a törzs vagy közösség 
tagjai önként, minden kényszer nélkül követnek. Ezek az ősi vezetők nem egy strukturális 
szerveződés élén álltak, mert akkor még nem volt olyan. Hozzáteszem, nem ismerték a 
demokratikus centralizmust, a pártfegyelmet, és a tagdíjfizetési kötelezettséget sem! A 
szükséges dolgokat viszont, vagy együtt készítették, vagy összeadták, hogy a közösség 
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működni tudjon. A kettős vezetés úgy jött létre őseinknél, hogy a harchoz “gyulát”, azaz 
operatív vezetőt választottak, ám békeidőben nem volt választás, hanem ‘kiválasztódás’ 
révén követtek minta-adó egyéniségeket! Ma a nemzetépítő kisközösség “őrző-alapítója” 
szintén kiválasztódna azzal, hogy összehozza a nemzetépítőket! Mellé a közösség „élenjá-
rót” – mint alkalmas operatív vezetőt – választana, vagy akár sorsolhatna is, az arra érde-
mesnek látszó önkéntesek közül. Így válna az alapító “csak őrzővé”, aki nem avatkozhat 
bele tovább az operatív vezetésbe, csupán ellenőrizhetné azt, mert a létrehozás Nemzet- 
Egyesítő céljait neki kell őriznie, megóvnia! Így modernizálhatjuk az ősi szkíta rendet, s 
ezzel az évszázadokon át bevált, magyar értékrend megtartásának lenne végre „őrzője”, 
sőt meglenne a gyakorlati végrehajtással foglalkozó vezetője is, hiszen majdnem háborús a 
helyzet ma annak ellenére, hogy ezt sokan tagadják! Ezzel lehetne megszüntetni a kiskö-
zösségen belüli felesleges és önző vetélkedést, s az eredetileg vállalt célfeladatok szabotá-
lásának még a lehetőségét is. (Az Őrző bármikor kérhet titkos élenjáró-megerősítést, így 
ki lehet gyorsan küszöbölni a választás hibáját!) 
Ezzel a Nemzet szolgálatából csak kihalni tud az “Őrző”, elfáradni, vagy “titkos küldöt-
tek” által kisiklatni, megpuccsolni az eredeti magyar értékrendet, nem lesz lehetséges! 

 
Az első megmérettetés a kettős vezetés és az önkéntesek számára is az legyen, hogy az 
alábbi (több igenes) népszavazási kezdeményezéshez megszervezik az aláírásgyűjtést, ha 
megkapjuk a lehetőséget az OVB-től. Figyelem! Várhatóan 2017. októberben kapunk vá-
laszt az OVB-től a következő kérdések elfogadásáról: 
 
 
‐ Akarja-e Ön, hogy az államunk még több hatáskört adjon át az EU-nak, s így 

hazánk szuverenitása (önálló döntési lehetősége) még tovább csökkenjen? 
‐ Akarja-e Ön, hogy a hazai minimálbér rövidtávon az európaihoz igazodjon, hogy 

itthon tarthassuk és hazahívhassuk gyermekeinket, unokáinkat?  
‐ Akarja-e, hogy várólista helyett személyre szabottan, hazai, innovatív – Fidesz ál-

tal megígért – szuper-kórházakban gyógykezeljék az erre rászorulókat? 
‐ Akarja-e, hogy a fogyasztókat állami vagy szövetkező hazai mintagazdaságok, 

olyan minőségbiztosított élelmiszerekkel lássák el megfizethető áron, melyek a 
változatos táplálkozás mellett az egészség hosszútávú fönntartását is szolgálják?  

‐ Akarja-e, hogy ne rendezhessenek rasszista Maccabbit hazánkban és minden je-
lentősebb közpénz-beruházás kapcsán az ellenzék és a civilszervezetek széleskörű 
ellenőrzési jogot kapjanak, s álláspontjuk mindenki számára – a közmédiában is 
elérhetően –, megjelenhessen?  

‐ Akarja-e Ön, hogy az Alkotmánybíróság 3026/2015 sz. határozata szerint az Or-
szággyűlés legalább három évre törvénnyel kötelezze minden közpénzből, megva-
lósuló szolgáltatás és termékvásárlás, illetve építés megrendelőjét és kedvezmé-
nyezettjét arra, hogy annak árát megalapozó, tételesen beárazott költségvetést (a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 004547 számon nyilvántartott, az engy.hu  ol-
dalon működő)internetes túlárazás-felderítő alkalmazással hozza nyilvánosságra?  
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‐ Akarja-e, hogy a kormány ne támogathassa olyan szabadkereskedelmi megál-
lapodások létrejöttét, melyek antidemokratikus eljárást akarnak vitarendezés-
ként bevezetni, nem bizonyítják be, hogy nem veszélyeztetik sem a környezet- és 
egészségvédelem, sem az élelmiszerbiztonság, sem az emberi jogi, illetve a mun-
kajogi garanciák jelenlegi szintjét?    

(Kérek minden önkéntest és pártolót, hogy gondolják át e kérdéseket, és reagáljanak rá, 
ahogy a KISKÁTÉ teljes szövegére is elvárom ezt! Levélcím: elybeke2@gmail.com) 

A NemzetEgyesítő Mozgalom és Zöldek (rövidített neve: NEM Párt) önkéntes kiskö-
zösségei, vagy más néven tizedei a NEM párttól teljesen független, de azonos célú,  
vagyis úgynevezett pártolótagokból álló önszerveződések! 
 
Céljuk: A pozitív változás eléréséhez – először a lelki és tudati összetartozás alapján – a 
cselekvő Nemzet közösségeinek a visszaépítése, megszervezése! 

Ezt kisközösségi formában munkálkodó önkéntesekkel kell elindítani! Ezen kisközös-
ségek és más helyi szervezetek együttműködése állíthat helyi követeket és alakítanak “vá-
lasztókerületi Köz(kerék)testületet”! Az alulról szerveződő erők pedig népmozgalmi ala-
pon országos hálózatba állanak majd egymás mellé, a követeik pedig szerződést kötnek a 
NEM Párttal úgy, hogy a közkerék tagok aláírással támogatják a helyi követ programját. A 
Közkerék tehát, az egy választókerületben nemzeti követet jelölő és őt a választáson ön-
kéntesen segítő, kisközösségek aktív tagjaiból áll. Ők lehetnek Élenjárók, Őrzők vagy 
csoportképviselettel megbízott személyek, s akár a kisközösség összes önkéntese is, aki-
nek van a folyamatos munkára ideje és energiája. A Közkerék tehát egy-egy választókerü-
leti követhez (illetve ha a NEM párt befogadja, akkor)  képviselőjelölthöz kötődik, így le-
het akár több közkerék és több jelölt is is egy-egy választókerületben, amennyiben a ma-
gyar értékrendet megtartják és titokban nem kötődnek lejáratódott pártokhoz! Ebben is 
mások leszünk, mint a többi párt, akik csakis maguknak akarnak hatalmat szerezni!  

Mert a NEM-párt NEM uralkodni akar: elfogadja azon alulról szerveződő közösségek 
helyi követeit, akik látszólag egymás ellen lépnek fel egy-egy választókerületben3, azon-
ban értékrendjük nem ellentétes, illetve a történeti alkotmányosság visszaszerzését céloz-
zák, és e mellett a Zöldgondolat jegyében politizálnak, vagyis a választó érezheti, hogy 
valódi választási lehetősége van, ami nem lehet pártdiktátum! A több jelöltet azért sem 
tilthatjuk meg, mert így valamennyien azt fogják majd “reklámozni”, hogy nekünk nem a 
hatalom megszerzése a fontos, hanem az, hogy a Nemzet értékrendjét olyanok képviseljék 
végre, akikben megbízik a választó, s rá is szavaz!  Papp Lajos professzor pártelképzelését 
néhány helyen kicsit átalakítottam. Nem döntenék pl. a (12) párttag helyett abban, hogy mi 
is legyen a párt neve. Így csak munkanévként alkalmazom ebben az anyagban a NEM -
párt vagy a Bölcsek Tanácsa elnevezéseket, bár már be is jegyezték a 12 tag által elfoga-

                                                 
3 Ha több NEMZETI érdekeket képviselő jelölt indul ugyanabban a választókerületben, akkor garantált, hogy több töre-

dékszavazatot szereznek. Egyénileg eddig sem lehetett bejutni, csak ha pénz és média háttered volt! Remélem senki sem kép-
zeli azt, hogy majd most fogjuk az összes többi pártot teljesen legyőzni!?  A „NEM Párt” legfontosabb feladata az lesz, hogy 
egy-egy választókerületen belül ELŐRE segítsen kiválasztani azt az EGYETLEN, köztiszteletben álló, a tiszta múltja és a 
széleskörű műveltsége alapján LEGALKALMASABBNAK tartható JELÖLTET, akire abban a választókerületben minden 
nemzeti érzelmű, tisztességes ember fontosnak érezheti szavazni. Ám ha több jó jelölt is van, akkor nem dönhet róluk senki 
más csak a NEMZETI szavazók. Ebben is különbözni kell a pártlistákon megjelenő hataloméhes pártvezetők módszereitől! 
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dott nevet, ami Nemzetegyesítő Mozgalom és Zöldek (rövidítve: NEM Párt) hiszen ezt 
ők választották maguknak! Ám az eredeti elképzelést – ami Papp professzor úrtól szárma-
zik - a legnagyobb alázattal kezeltem, azon csak a legkevesebbet kívántam változtatni! 

 
A Nemzeti Érték Pártból így lett NEM Párt, melynek: legfontosabb feladatai: 

 
1./ Maga a MINTA kiépítése a kifosztott és teljesen megosztott népünk önvédelmi 

megszervezésére. S ezzel az ún. képviselők ellenőrzését ne egy-két pártvezető személy, 
vagy pártos ideológia végezze, hanem az őt megválasztók és a nemzeti joghagyomány – a 
sok-sok évszázadig bevált, igazságos-méltányos Szentkorona jogrend – szabályai együtt 
tegyék!  (Kiegészítve a mai világ feszítő igényével: a földünk és a természet védelmével!) 

 
2./ Ezzel olyan önszerveződési és öszehangolási mintát akar adni a társadalomnak, 

amely nemcsak példaértékű szerveződést – Nemzetet – hoz létre, de becsületét, erkölcsét, 
a hitét és tartását is megerősíti minden mintakövető, „zöldgondolkozású” kisközösségnek! 

 
3./ A várhatóan lassan, de biztosan létrejövő mintakövető nagycsaládok és kisközössé-

gek megszervezésének segítése a gyakorlatban is. Illetve olyan együttműködési példa adá-
sa a számukra, amely a jelen önző és részekre szabott világából, képes lesz kiemelni és 
megerősíteni az összes tudatosan nemzetépítő, természetvédő önkéntest. 

„Ez lehet a kályha, ahonnan együtt indulhatunk el végre, mert eddig csak hatalomóhaj-
tó és a demokratikus centralizmus elvén épült pártok – hűbéresi módszerei – léteztek. Ha 
először nem sikerül ezt tökéletesen megszervezni, úgy akár többször is visszatérhetünk a 
“kályhához”, a nemzetépítés kiindulópontjához, hogy újratervezzük a szükséges utat” 
 

Nemzetépítési vagy nemzetté nevelési folyamat eszközrendszere: 

Önkéntesek képzése. Helyi közösségeket összehozó előadások és egy országos hon-
lap, ahol a tudati emelés érdekében jelennek meg írások, linkek és híradások a be-
szédterekről, a MOGY-ról és minden magyar közösségi ügyről: gazdaságról, egés-
zségügyről, oktatásról, életről, természetvédelemről, zöld életmódról, stb. (A honlap 
egy része már működik: NEM-PÁRT.HU – néven, s ha szeretnél kapcsolatba kerülni 
velünk, úgy elybeke2@gmail.com  e-mail címen jelentkezz, hiszen minden megyei 
“ŐRZŐ” felteheti az aktuális programjait, híreit, a választókerületek közösségeinek az 
üzenetét! Ma már a jó irányú változások igényének jelentős része az interneten jele-
nik meg, és minden buktató ellenére, ott is szerveződik tovább!) 

A folyamat irányítása: a honlapon keresztül elsősorban ajánlások jelennek meg! Kivé-
telt képez az őseink által régen megfogalmazott és cáfolhatatlan alkotmányos evidenciák, 
vagy másként alapelvek sora, valamint a természeti környezet maximális védelme! Azok 
nem megkerülhetők, tehát azokban és csakis azokban, kell minden nemzettag közösségé-
nek: egyetérteni! 

E KISKÁTÉ alapján történő önszerveződések segítője a havonta: minden választókerü-
letben a kisközösségek jelzett igénye szerint megrendezhető – ún. NEM-párti tagok ingye-
nes és visszatérően megszervezett – előadásai. Ők adják majd az erőt, hitet, sőt az összetar-
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tozás érzését is a közösségeknek. Természetesen mintát is kapnak majd a hallgatók – az 
egymást is megsegítő együttműködés: nemzeti önszerveződő és zöld mintáját! 

„Reálisnak kell tehát lennie a nemzeti jövőképnek, mert másnak nincs is értelme! A 
rendszeres találkozást és építő jellegű konferenciákat, vitákat is okosnak, természetesnek 
tartom, sőt igénylem is.” – írta egy nemzetileg elkötelezett vidéki magyar ember, aki vég-
re pontosan tudja: mit akar! A reális jövőkép pedig nem elképzelhető Zöldértékek nélkül. 
Szervezeti és működési szabályzatra valójában nincs szükség, mert az alkotmányos evi-
denciákban egyetértő és így teljesen mellérendelt, de erős kiscsoportok erkölcsi szintje 
lesz az összetartó és egyúttal a szabályozó erő is, mert a természet közeli élet ezt követeli. 
E szervezetekből – melyek kettős vezetésű kiscsoportok – egy országos hálózat jöhet létre 
azáltal, hogy példaként tekintenek a minta-párt átlátható működésére. Jöjjön tehát a "több-
sávos szerviz-út" amiben mindannyian egyetértünk! Meg kell határoznunk konferenciá-
kon, hogy mi a Szentkorona Eszme és tagság! Hogyan jelenik meg a szokásjogunk 
ban a Zöldgondolat? S hogyan határozzuk meg az értékrend és jog letéteményesét jelentő 
társadalmi közösséget, vagyis a Nemzet fogalmát is! Tehát: mi a nemzet? Szerintem a 
Szentkorona tagság: amely egy politikai szövetség, a legmagasabb szintű lelki és tudati 
összetartozás cselekvő közössége, mely közösség a közjó megvalósítását célozza meg!  

Ez fontos meghatározás, hiszen a Szentkorona érték- és jogrendszerét csak a „beavatot-
tak” tudják majd felelősséggel működésbe hozni. Aki pedig nem a nemzeti értékrend alap-
ján él, s ebben a munkában eltér ettől a Szentkorona értékrendtől, az bennünket is el akar 
majd téríteni tőle! Pedig még a materialistáknak is fontos lehetne az, hogy a főhatalom bir-
tokosa ne egy zsarolható, vagy megvesztegethető emberi személy, hanem a Szentkoronánk 
legyen, akit a nemzet tagjai építenek fel önmagukból, s így bár “élő személy”, de nem zsa-
rolható, nem szervezhető be!  

A Szentkorona tehát nem a királyság biztosítéka, hanem a természetközeliség, a közjó 
és a Nemzet igazságos-méltányos joguralmi államát biztosító erkölcsi, jogi elv-összesség.  

Az egyetértés alapját rajzolom tehát ide, amit egy látszat-matematikai egyenlettel 
próbálok egyszerűbben érthetővé, érzékelhetőbbé tenni.  

 

 = 

           A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYOSSÁGUNKBÓL  FAKADÓ  

ELVI BIZONYOSSÁGOK. (Evidenciák vagy vívmányok?)   

Az alábbi elvek alapján kell minden közszereplőnek és honpolgárnak dolgoznia és él-
nie, mert az alkotmányosság erkölcs és életmód is!  

A véleménynyilvánítás joga alapján pedig bátran hirdethetjük igazunk! 

1./ Történeti alkotmányunk a Vérszerződéstől a német megszállásig, a legutolsó al-
kotmányos, törvényes jogalkotásig tart, mint a generációkon átívelő nemzetünk – le-
galább ezer éve fennálló – államalkotó akarata.   

 

Történeti alkotmányosság, 
vagyis   
Szentkorona Értékrend

    A Nemzet és igazság  
a Szentkorona személye 

            +      
szokásjog és hagyomány   

=
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2./ Ezen Szentkorona alkotmányosság ma is érvényes. Azonban érvényesülése, ún. 
akadályoztatás miatt nyugszik. (Érvényesülésének helyreállítását a Szentkorona intéz-
ményei körültekintően, a kialakult történelmi helyzethez igazodva hajtják végre.) 

 
3./ A magyar alkotmányosság a szokásjogon és joghagyományokon alapuló, de 

modernizálható Szentkorona Eszme intézményeitől semmilyen módon el nem vá-
lasztható.   
 

4./ A magyar alkotmányosság nem szüntethető meg, nem függeszthető fel, legfel-
jebb agresszióval. (Viszont az ellen minden magyarnak joga és kötelezettsége fellépni, 
minden időben.) 

 
5./ A magyar föld nem tőke, hanem megújuló természeti erőforrás, amelynek leg-

főbb tulajdonosa a Szentkorona, s így a föld nemzeti köztulajdon. Csak érdemmel 
lehet birtokjogot szerezni rajta, de nem lehet a közjót figyelmen kívül hagyva tulaj-
donná tenni. (Hasonlóan kezelendő pl. víz. levegő, ásványkincsek, médiafrekvencia, stb., 
illetve minden, amit a természetvédők nemzeti köztulajdonként határoznak meg,) 

 
6./ Törvénysértés jogot nem alapíthat. A Szentkorona Eszme alapján csak legitim 

– szigorúan szabályozott – eljárásban lehet a történeti alkotmányosság fejlesztését 
végezni. (A történelem során létező magyar államok sorával való ún. államjogi folytonos-
ság nélkül nem is létezhet törvényes jogalkotás, az így készült törvények alkotmányellene-
sek.)          

7./ A magyar alkotmányosság tartalmi elemei: a Szent Korona önálló, és kizárólagos 
főhatalma (szuverenitása), közjogi személyisége, intézményei, és a törvényes jogok és kö-
telezettségek arányos egyensúlya. 

 
8./ A történeti alkotmányosság által meghatározott magyar intézményrendszer, és 

eljárási szabályok keretei között kell, hogy működjön a magyar állam. (Vagyis az iga-
zságosság, méltányosság elvei és a hagyomány tisztelete mentén. Így tilos átvenni külföldi 
példákról a kancellári, vagy elnöki (prezidenciális) rendszert!) 

 
9./ Az ember lényegénél fogva szabadságra született, amit – a kötelezettségek megtar-
tása esetén – alapvető joga megélni a nemzete közösségében. A mi Nemzetünk politi-
kai közösség és erkölcsi alapú értékrendi szövetség is egyben. (A legmagasabb szintű 
lelki és tudati összetartozás cselekvő, s örök időkig tartó közössége a közjó szolgálatában.) 

 
10./ A Szentkorona intézményeinek – legfőképpen a kormánynak – a feladata, egy-

ben a kötelessége a Szent Korona tagjaihoz méltó emberi élet és közszabadság felté-
teleinek, s a Nemzet közösségi és egyéni szabadságának, tiszteletének biztosítása. (E 
mellett a természet kiemelt óvása és a felesleges modernizácíó helyett a fenntartható visz-
szavonulás megtervezése, támogatása és a tudati környezetszennyezők elleni küzdelem is!)  

 
11./ A társadalom számára rendelkezésre álló erőforrások a Magyar Szentkorona 

tulajdonában vannak, s ezekhez annak tagjai szabadon kell, hogy hozzájussanak, 
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monopol- és extraprofit, uzsora, illetve a bank és pénzrendszer bármilyen csalárd 
technikája nélkül.   

 
12./  A Szentkorona tagság szabadságát csak biztosíthatja a jogalkotás, de nem 

csorbíthatja. (Az emberi szabadság érvényesítésének eszközrendszere többek közt a jog, a 
gazdaság, a közigazgatás, a közélet és a magánkapcsolatok rendszere.)        

 
13./ Az évszázadokon át beváltan működött, nemzetmegtartó Szentkorona védel-

mére, valamint a közjó javára kell az államnak és tagjainak minden erőforrást moz-
gósítani.   

 
14./ A nép és a nemzet akaratából hatalomhoz, politikai cselekvéshez jutott követ-

nek, közszereplőnek különösen fontos kötelessége a Szentkorona alkotmányos rend-
jének betartása és betartatása.  

 
15./ A Szentkorona közhatalmát annak fő-intézményei megosztva, mellérendelten, 

egymást ellenőrizve és ellensúlyozva – önmagából az alkotmányosságból fakadóan – 
gyakorolják.  

 
16./ Minden állami és közcselekedet, ami az itt felsorolt alkotmányos evidenciák, 

vagyis bizonyosságok figyelembevétele nélkül, vagy sérelmére hozatott, köttetett, 
vagy alkottatott – legyen az jogszabály, egyezmény, nemzetközi, vagy más szerződés, 
rendelet, rendelkezés, stb. – a keletkezésétől semmis, ezért újra tárgyalandó. 

 
17./ Párt, vagy akár egy nemzedék pillanatnyi politikai érdeke, vagy bármilyen ha-

talmi fölény akarata – magyar alkotmányt nem írhat, mert az alkotmány és a törvé-
nyek: az egész és a rész viszonyában vannak. (Ezért az alkotmány szokásjogi elemeit 
csak a szerves fejlődés változtathatja meg.)   

 
18./ A Szentkorona Eszmét a vendégként hazánkban tartózkodóknak is tisztelet-

ben kell tartaniuk.            
 (E 18 pontot jó lenne, ha mindenki meg is tanulná, ha lehet kivülről!) 

HOGYAN  SZERVEZZÜNK KISKÖZÖSSÉGET ALAPÍTÓKÉNT? 

Amikor elovastuk idáig e KISKÁTÉT, akkor bizony el kell döntenünk, hogy van-e 
bennünk elég akarat és elszántság ahhoz, hogy magunk is részt vegyünk a Nemzetegyesítő 
munkában, s így akarunk-e a “legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás cselekvő 
közösségének, vagyis a Nemzetnek a tagja” lenni? 

Ha a válaszunk IGEN, úgy a következő fejezetet még figyelmesebben és akár 
többször is át kell olvasnunk, mert itt a segítség számunkra az önkéntes munkához!  

Egy kedves plébános barátom kérdezte meg tőlem egyszer, hogy tudom-e, miért nem a 
szkíta-magyaroknak adta át az Úr annak idején a tízparancsolatot, miért a hébereknek? Én 
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sajnos, nem tudtam, de ő nem maradt nekem adós a válasszal: “Mert nekik volt rá szük-
ségük!” 

Nekünk, szkítáknak, a lelkünkbe volt írva az igazság, így az volt a legfőbb törvényünk. 
Ebből is látszik, hogy nem magasabb rendű alkotmányosság az, amely részletesen le van 
írva! (Főleg, ha még akkor sem tartják be! Így sokkal jobb, ha a lelkünkben élő igazság 
számunkra a vezérelv, mert akkor valóban nem kell leírni azt, hogy: Ne ölj!/ Ne lopj!/ Ne 
kívánd felebarátod feleségét, házát, vagy egyéb jószágát!/stb. Nekünk erre nincs szüksé-
günk!)  Így az alábbiak sem törvényi parancsolatok számunkra, csak és kizárólag ajánlá-
sok! 

NEMZETI TIZENEGY („parancsolat”)! 
 
1./  Keressük meg a valódi társainkat, s önszerveződve erősítsük, segítsük egymást, s pró-
báljuk meg visszaépíteni a nagycsaládjainkat! 
2./  Becsüljük a múltunkat, a másik magyart, s erre neveljük gyerekeinket és szolgáljuk 
alázattal közös ügyünket, mert az lesz számukra is a minta! 
3./ Dolgozzunk rajta, hogy tisztán lássuk a világot és a politikát, s ne indulat vezéreljen, 
mert nem elég a “szerintünk legkevésbé rossz pártra” szavazni! 
4./ Ne azt erősítsük magunkban, ami elválaszt a másik magyartól, csak azt, ami ösz-
szeköt vele! 
5./  Tudással harcoljunk a gyűlölet ellen, mert a gyűlölet szétrágja a lelket! 
6./  Higgyünk a cselekvő nemzetben, de ne az átlátszóan szép szavakban! 
7./ Ne szolgáljuk az önzést és a pártpolitikát, hanem cselekedjünk az önszerveződő, meg-
osztás nélküli Nemzetért, és nemzetpolitikát akarjunk! 
8./ Sohase higgyük el, hogy az idegenek majd önzetlenül „kikaparják nekünk a geszte-
nyét”! Főleg azt ne higgyük, hogy egy bank „csak segíteni akar” nekünk! 
9./ Vegyük komolyan a 2006-ban elkezdődött erkölcsi forradalmat, s ahhoz mérjük ma-
gunkat, de ne várakozzunk soha a “szánkba röpülő sültgalambra”! 
10./  Adjon az Isten erőt és kitartást, hogy fel tudjunk készülni a választási küzdelemre, 
ahol senkit sem mocskolunk, mert azt elvégzik helyettünk ellenfeleink!    
11./Ne feledjük, hogy a gyerekeinké a jövő, s nem pénzt, vagy toronyórát akarnak lánccal, 
hanem csak igaz, szülői szeretetet, s érdekérvényesítést! 
 

Tíz mondat a gondolatszabadság jegyében, a  tisztánlátáshoz!  
  

Tények:  
A beváltan működő, fejlődőképes történeti alkotmányunkat egy illegitim, kékcédulás 
ál-országgyűlés törvénytelenül cserélte le ál-alkotmányra, az 1949. évi XX. számon 
ismertté vált „szocialista, átverő alkotmányra”.       
    
Ez utóbbit, egy szintén antidemokratikusan "megválasztott" kommunista országgyű-
lés módosította 1989-ben. (Ez az 1989. XXXI. tv.)      
      
A jogfolytonosság érvényességét pedig, a mai napig sem vette tudomásul a politikai 
osztály, mert önző „érdekei” egészen mást diktálnak.      
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Sőt, a Magyarok Szövetségének egy régebben elkészített alaptörvény-tervezetére sem 
reagáltak érdemben, sőt inkább folytatták az idegen eredetű jogrend továbbépítését a 
bankárkaszt és a hazai bűnözők javára.     
2010-ben sem az alkotmányos joghelyreállítást, hanem valamiféle "újnak" a megal-
kotását tűzte ki magának a törvényhozás 2/3-a.       
   
Úgy tesznek, mintha megkerülhető lenne ezer esztendők jogfejlődése, Rákóczi, Kos-
suth és az ’56-osok áldozatos, fegyveres és közjogi harca. 

Következtetés: 

Mivel 1949-ben szovjet érdekű ál-alkotmányt kaptunk Moszkvából... 
...abból 1989-ben globalista érdekű ál-alkotmány született, ami kifejezetten segítette, 
és semmiben sem akadályozta meg a kifosztásunkat... 
...ám 2010-ben sem térhettünk vissza a magyar közjogfejlődéshez, mert a 2/3-ad 
nemzeti szóvirágokkal modernizált, ál-alkotmányt készített!... 

 
Ám minden igaz magyar ember, aki a történelmi magyar államok sorába szeretné 
visszavezetni hazáját, ragaszkodik a valódi, a nemzetvédő közjogi tradíciónkhoz! Azt 
akarja továbbfejleszteni, mert ez a magyar nép érdeke! 

 

KISKÖZÖSSÉGEK, HELYI BARÁTI KÖRÖK, HOGYAN FEJLŐDJENEK   

VÁLASZTÓKERÜLETI EGYSÉGGÉ? 

Ehhez még várom a javaslatokat, hogy újjászervezhessük végre magunkat! 

Orbán szerint "a brüsszeli bürokraták, a liberális világmédia és a feneketlen bendőjű tő-
ke" ellen van ma lázadás. Ám szerintem először a hazai kiszolgálóik ellen kell fellépni! 

Ehhez keressük önkéntes társainkat! 

EZ FONTOS, OLVASNI VALÓ ANYAG, MINDEN  NEMZETEGYESÍTÉSRE 

VÁLLALKOZÓ ÖNKÉNTESNEK! 

Bene Gábor: Szükségünk van-e új nemességre? 

Ha mai politikai és gazdasági közéletünk vezető egyéniségeit nézzük, képzettség, rátermettség, tág lá-
tókör s jellemtisztaság tekintetében az egykori főnemesség képviselői közt arányaiban sokkal több olyan 
akadt, aki a mai politikai osztály átlagát jelentősen meghaladja. Lehet, hogy ennek oka a jobb színvonalú 
nevelésből, a család hírnevének fokozottabb védelméből adódik! De lehetséges, hogy az öröklési kivá-
lasztódásból, vagy az előkelőbb összeköttetésekből, a kapcsolati-tőke-rendszer viszonylag nagyobb merí-
tési lehetőségéből adódik. Viszont a mai „újgazdag” rétegben éppen a ’80-90-es években kialakult kap-
csolati tőke miatt szellemi-erkölcsi nagyságokat alig, vagy nagyon elvétve lehet látni! Ma a magyar társa-
dalomban igen sokan a jelen “arisztokrácia” fennmaradását kívánják, mások a köznemesség újjászervezé-
sén gondolkodnak. S mivel a nyelvünk nagyon kifejező „képes ősnyelv”, így nézzük meg, mit is jelent a 
„nemes-arisztokrata” szópár? 
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A nemes olyan társadalmi osztály tagja volt, amelynek jogai és kötelezettségei voltak az adott állam 
védelmében, irányításában és gazdaságában. A nemes rangot jelentő birtokos volt, aki ma, mint anyagilag 
független gazdasági vezető, honvédelmi szervező és parancsnok, vagy önállóan gondolkodó értelmiségi, 
esetleg tudós, vagy művész jelenhetne meg a politika mai színpadán.  A nemesi rang ma már csak jelké-
pes jelentőségű, viszont öröklődő cím egyes európai országokban.      
 Az arisztokrácia jelentése: a legjobbak uralma. A görögöknél olyan kormányzati formát is jelen-
tett, amelyben a legkiválóbbaknak tartottak uralma érvényesült. A magyar arisztokráciát viszonylag kis-
számú főnemes alkotta, amely a nagyszámú köznemesi rétegtől elkülönült, bár zseniális közjogászunk –
Werbőczy István – szerint a magyar szokásjogban: egy és ugyanazon szabadság illette meg őket! Sajnos, a 
Habsburgok jelentős mértékben lecserélték az eredeti főnemességet, részben a saját hatalmuk biztosítása 
okán, s részben azért, mert a török hódoltság “hadiszállítóit” magyar főnemesi birtokokkal fizették ki.  
Ám az arisztokráciának van egy visszataszítóan modern formája, amely az “újgazdagok” uralmát jelentő 
plutokrácia. Ez olyan társadalomforma és állami berendezkedés, melyben a hatalmat a nagytőkések, tehát 
a legvagyonosabb réteg tagjai gyakorolják. Ez, mint állam vagy politikai rendszer, lehet formailag de-
mokrácia is, de lehet olyan diktatúra, ahol a tőkések hatalomgyakorlása valósulhat meg, nyíltan, vagy 
rejtve. Megnyilvánulhat a nagytőke érdeke a politikai intézményekben és a pártpolitikai cselekvésekben, 
sőt még lobbi tevékenység formájában is. E plutokráciát a tőke egyre nagyobb globalizációja is jelentősen 
segíti.    

A mai magyar középosztály ideológiai vonalvezetése nagyon is sokrétű. Sajnos, nagyobbrészt a kádári 
elit gyermekeiből és első-, másodgenerációs értelmiségiekből áll, akiknek semmilyen csatlakozási pontja 
sincs – sem tudásban, sem érzelmileg, sem hangulatilag – ahhoz a Magyarországhoz, amely a jövőt fogja 
meghatározni. A valamikori nemesi középosztályt, részben az ötvenes években, majd az ’56-os szabad-
ságharc után likvidálták, vagy elüldözték. A nemesség tehát a szó átvitt és közvetlen értelmében is meg-
semmisült, vagy jelentéktelenné zsugorodott. A hazafias célok iránti mecenatúra megszűnt, mert a mai 
középosztály tudásszintje – legalábbis a nemzeti történelem és hagyomány vonatkozásában – rettentő 
kicsi. Pedig az országnak nagy szüksége lenne „nemes” értelmiségre, amely vállalja a felelősséget a jövő 
önszerveződő Magyarországáért, és nem az előjogokkal egybekötött kötelességének, hanem társadalom-
irányító feladatának érezné a népünk nemzeti közösséggé szervezését. Ha egy ilyen új nemesség lépne 
színre, melynek vezetőszerepét a jövőben csakis az egyén kiválósága, a saját, önzetlen társadalom-
felemelő munkája garantálná – s nem médium emelné fel megélhetési politikussá –, akkor lehetnénk bizto-
sak abban, hogy ez a „saját jogú nemességünk” felelősséget vállal a jövőért! A hazafias érzésű új kapita-
listáink, ma még óriási távolságra vannak emberileg az egykori főnemeseinktől, mert nagyobbrészt nem 
ismerik a közjó fogalmát, s néhányan a művészeti mecenatúrát vállalták ugyan, de többnyire az önző él-
vezetvágynak élnek. Arra az álláspontra kell helyezkednem, hogy a kialakuló “új nemesség” ne születési 
előjogokra törekedjen, hanem legyen a nemzet kovásza, tudásban, erkölcsi mintaadásban, társadalomfel-
emelő munkában és felelősségvállalásban is. Ha az ún. társadalmi haladást nem a középszerű, hanem a 
legjobb képességű hazafiak és honleányok fogják szolgálni, akkor szerintem, megoldódik a magyar kö-
zéposztály hiányának a problémája. Ha színre lépnek olyanok, akik képesek lesznek felismerni és elsajátí-
tani azokat a jó értelemben vett magyar nemesi hagyományokat, amelyek megtartották a magyarságot az 
ellenséges környezetben is, mert ismerték a magyar alkotmányos hagyományokat s a szokásjog megtartó 
erejét, akkor nem kell majd aggódnunk a magyarság fennmaradásáért! A régi főnemesi családoknak pedig 
azt üzenem, hogy a jól hangzó családnév mellé tegyék oda egyéni kiválóságukat, szerezzék meg „saját 
jogon” is azt a megbecsülést, amit őseik megszereztek, mert a születési előjogok kora lejárt, de nagy 
szükség van az alkotmányos jogtudatot, az önzetlen közjót szolgáló mintaadásra, s hazaszeretet és lelki 
nemesség felmutatására. Erre ma lehetőséget kínál a Magyarok Szövetsége ún. Nemzetépítő Népmozgal-
ma, amely pártfüggetlen, és nem hasonlít a ma „civilnek” mondott szervezetek többségéhez, mert nem 
kíván állami támogatást, vagy pártfelügyeletet magának, s csak tagjainak önzetlen adakozásából létezik és 
működik. Igaz, a hatalom mindent elkövetett annak érdekében, hogy eltűnjön, de ennek ellenére “meg-
fogyva bár, de él nemzet e hazán!” A születési előjogok ellen a demokratikus progresszió hívei szoktak 
nagyon erőteljesen tiltakozni, pedig annak is vannak komoly előnyei. A demokratáknak egyébként is ala-
posan befűtött Furcsán Nyerenc, aki persze, nem is demokrata, de természetesen nem is baloldali, viszont 
nagyon tehetségesen játssza ezeket a szerepeket. A mai párt-arisztokrácia önzése a jelenleg hatalmon lé-
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vőkével szinte teljesen azonos. Remélem, a régi arisztokrácia leszármazottai dolgoznak azon, hogy a tár-
sadalom iránti elkötelezettség örökségét visszaszerezzék, és bebizonyítsák rátermettségüket, kulturális, 
szakmai, politikai felkészültségüket. A hazai viszonyok között az előjogok teljes eltörlését 1947-ben azzal 
az egyébként elfogadható érvrendszerrel sürgették, hogy senki se részesüljön örökölt előjogokban, mert 
azok nem saját érdemeiknek folyományai. A különböző nemesi címek és megszólítási formulák így elfe-
lejtődtek, de egyre nagyobbnak mutatkozik az igény a magyar képes beszéd „nemes és derék” tagjaira. 
Elismerem, hogy senki nem születik vezetőnek, hanem azzá lesz, de azt is sajnálom, hogy a nemességet 
történelmi anakronizmusként mutatta be számunkra a bolsevik agymosás. A Horthy korszak vitézi címeit 
sem „ingyen” adták, azokért biz’ nagyon komoly nemzetszolgálatot kellett teljesíteni. Persze, a bolsevik 
rablóbanda gyökerestül ki akart irtani mindent, ami a két világháború közötti patrióta korszakra utalt. Per-
sze, én sem a maradi rendszer méltóságos-kegyelmes megszólításait hiányolom, hanem a valódi emberi 
értékek megjelölésének, a közjó szolgálatának „nemesítő” jelzését. 

A mai értékvesztett világunk olyan személyeket is képes maga fölé emelni, akik sem erkölcsi, sem tel-
jesítményi szintjük alapján nem érdemlik azt meg, s akkor a tudásszint vagy az önzetlenség hiányáról 
nem is beszéltem. Ezért lenne arra nagy szükség, hogy olyanokat, akiket az egyéni értékük szerint min-
tegy „jogkiterjesztéssel lenne szükséges nemesíteni”, legyen erre lehetőségük. A magyarságnak ugyanis 
nem az „újgazdag” milliárdosokra, vagy unatkozó főnemesekre lenne szüksége, hanem jól képzett és a 
közjóért tenni is akaró olyan „köznemesekre”, akik valóban a közjó nemeseiként emelnék magukhoz a 
társadalom alsóbb osztályát, s életmintát mutatva kivezetnék a jelen erkölcsi káoszából. Ennek az új köz-
nemességnek a férfi- és nőtagjai nem kiváltságot, hanem emberpróbáló feladatot kapnak azzal, hogy ha 
már több talentumot kaptak az Istentől, vagy a természettől, akkor azt a közösség javára fordítsák. Mert 
ne javaik bőségének másokat megbotránkoztató élvezetében mutassanak példát, hanem fogadják el a 
Szentkorona értékrend egyik alapgondolatát: a több tehetség, vagyon vagy szerencse mellett ismerjék el, 
hogy több kötelességet is vállalniuk kell. A mai „újgazdagok” az egysávos jövedelemadóval csak vissza-
élnek, s látványos mulatozás vagy semmittevés között töltik a napjaikat. Ha viszont tevékenykednek, ak-
kor sem a közjó lebeg a szemük előtt, hiszen az agymosó médiadiktatúra beléjük sulykolta az „aranybor-
jú” imádatát, és csak a gátlástalan profitnövelő vagyongyarapítás jár a többség eszében. Ha sikerülne ne-
mes eszmék irányába fordítani őket, akkor az erkölcsi fejlődést kívánnák meg, s lemondanának a nemzet-
ellenes tevékenység szabadrabló módszereiről. Ha már most is a közjóra figyelnének, úgy irányíthatnák 
kapitalista tevékenységük eszközeit, hogy az ne csak a saját hasznukat, hanem a közösségét is szolgálja. 
Ezzel egyre több személyt lehetne megnyerni a „közjó nemeseit” pártoló ügynek. Ha egyre több hazai 
vállalkozó ismerné fel a vagyonnal járó kötelezettséget, akkor egyre inkább szeretne a „nemesi” tudás 
részese is lenni, s ezzel nemcsak a hagyományőrzés, a nemzeti kultúra és közjó harcosává válna, hanem a 
monetáris diktatúra elleni küzdelem apostoli hirdetőjévé is. Az újjászervezett magyar nemesség legyen 
tehát ragyogó jellemű és kultúrált egyéniségekből álló, de nyitott osztály, ahová nem mások döntése, pén-
ze vagy akarata juttatja be őket, hanem a népi elszántság akarata, hite, tudása, erkölcsi fejlődése és haza-
szeretete. Mindezek persze, csak akkor lesznek valóságosak, ha a Szent Korona iránti tisztelet mellé tesz-
szük a Szentkorona Eszme államjogi folytonosságának akarását, a nemesség, ősi, alkotmányos jogtudatát, 
mint a globalista világ túlélésének szerintem egyetlen, reális lehetőségét.  A “közjó nemeseinek” nem 
nagy vagyonnal, de komoly gazdaságszervezői tudással, nagy kreativitással és jó közösségi kapcsolatte-
remtő képességgel kell rendelkezniük. Különös feladatok várnak ezekre a nemes emberekre: a modern 
biogazdálkodás okszerű fejlesztése, az önellátó faluközösségek és a kisüzemi feldolgozóipar megteremté-
se, piacra termelő mintagazdaságok kultuszának divattá tétele, a kistelepülések megtartó képességének 
fokozása, és példaszerű szociális, népjóléti intézményeink megszervezése. Ám e gazdasági kérdéseken 
túli feladat a modern informatika bevonása a kisközösségek politikai életébe, a közerkölcs és a nevelés 
színvonalának emelése, a hit-remény-szeretet erősítése, kulturális és művészeti mecenatúra, stb. E témák-
ban ma leginkább a pártoskodástól valóban tartózkodó szervezetek, hagyományőrző csoportok, laza szö-
vetségek tagjaira lehet számítani. 

Éppen ezért határozta el a Magyarok Szövetségének szegedi csoportja, hogy a Szentkorona Lovag-
rend, a Kárpát-haza Nemzetőrség, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 és minden más hagyományőrző és 
nemzeti gondolkodású – nem párt jellegű – szervezet bevonásával, létrehozza a „Magyarokat Nemesítő 
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Oskolát”, amelynek oktatási és nevelési kereteiben adják át a hallgatóknak azt a tudást, amely elengedhe-
tetlenül szükséges az új nemesség felkészítéséhez a jövő kihívásaira és a modern feladatmegoldó képes-
ség kialakításához. E képzésben számítunk a történelmi múltú családok itthon élő tagjaira, hogy a családi 
hagyományt a nemzetszolgálat kapcsán elevenítsék fel, mert náluk ez valóban természetes, – nem úgy az 
új tőkések világában. Még a globalista világban is (például Angliában) a főnemesség a természetes köz-
vetítő a királynő és a nép, illetve a parlament és a nép között! A volt főnemesi családok tagjainak tehát 
meg kellene újulnia, a közjó kihívására jobban rá kellene ébrednie. Tudásának továbbadására főleg az 
áldemokrácia és a liberalizmus mai korában van szükség. Az erényes, közjót szolgáló életminta átadása a 
privatizáció útján megtollasodott újgazdagok felső ezrei számára lenne kötelező, ha nem akarnak élőskö-
dővé válni. Ha ellensúly és vetélytárs nélkül fognak ránehezedni a mindenétől kifosztott alsóbb társada-
lomra, akkor olyan társadalmi feszültség alakul ki újra, ami könnyen válhat végzetessé a Nemzet számára. 
Mert ha nincsenek született uraink, akik mint a magyarság testéből vétetett nemesként érzik, hogy mi fáj 
nekünk, akkor nem lesz, aki megtartsa az országot, mert az agyelszívó nyugat már a szakképzett munkerő 
elszívását is gyakorlattá tette. A főnemesi réteg aktív tagjai befolyásolhatnák az újgazdagokat, ha azok is 
a mi hitünkből, értékrendünkből és történelmünkből valók. Ám erre nekik is szükségük lenne, mert va-
gyonuk eredete nagyon is vitatható, sőt, többnyire bűncselekmény-gyanús.  A főnemesek csak a nagy 
történelmi családok Bethlenek, Hunyadiak, Széchenyiek, Tiszák és Zichyk révén nyerhetnek újra közjogi 
szerepet, de csak akkor, ha saját egyéniségük, ügyes kezük vagy eszük varázsával, szorgalmuk és tisztes-
ségük okán törnek be ismét a közjó nemeseinek osztályába. Csak együtt leszünk képesek leküzdeni a 
nemzetközi szelek változásaival együtt változó: politikai szélkakasokat. Csak együttes erővel lehetne 
pótolni a “kitántorgott”, egykori nemzetmegtartókat, a régen elpusztított köz- és főnemességet.  Erre kell, 
hogy önszerveződjön az új, a közjó nemeseinek mozgalma, a Nemzetépítő Népmozgalom. Jó irányú 
változás kellene, ahogy Csaba testvér írja : “Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, 
siránkozást... Ennyi kövér ember,  megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan sző-
lőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!  Miért is sírunk? Miért is űzzük el gyermekeinket, 
fiataljainkat falvainkból, városainkból?? A félelem, a szorongás, még akkor is mindenképp kifejti a 
maga pusztító hatását: ha irreális.” 

E-mail címek:  elybeke2@gmail.com     drbenegabor@gmail.com 

Telefon: 70/360 3595 -- Hívjatok bátran! 

Minden olyan személynek és csoportnak javaslom a KISKÁTÉ elolvasását és értelmezé-
sét, akik a magyarságot szeretnék látni újra a Kárpát-hazát újjászervező, gazdasági jólétet 
megteremtő nemzetének! Ehhez nagyon szükséges lenne a jó irányú változás, amely 
megtartja azon értékeket, amelyek a mai jogrendben léteznek, de mindent kihajít, ami a 
Nemzet és a szkíta örökség ellen hat! A Szkíta örökség mára elhomályosulni látszó emlé-
ke a hát-társ, ami a közeli múltig a magyar komaságban hagyományozódott tovább. A 
háttárs nem addig társ, amíg egyik vagy másik meg nem gondolja, hanem élethosszig ki-
tartó kapcsolat. Ez egy vérségi kötelék nélküli testvér(i)ség. Rokoni kapcsolat nélküli leg-
erősebb kötés két ember, férfi, harcos között. Csatában és az élet viszontagságaiban is biz-
ton lehet számítani a háttársra. Hátukat egymásnak támasztva visszavernek minden táma-
dást. Egyedül gyengék, de együtt a legveszedelmesebb megpróbáltatásokat is kiállják. A 
Szkíta erkölcs azt az életformát jelenti, ahol a népek nem egymás leigázásából, eltaposásá-
ból és kizsákmányolásából élnek. Az az életforma, ahol az embernek tisztelete, a teremtő 
munkának becsülete, az igaz szónak szentsége van. „A szkíták sohasem igyekeztek meg-
szerezni olyan dolgokat, amelynek az elvesztését fájlalták volna.” Tehát csak olyan dol-
got szereztek meg, amit utána bátran tovább adhattak, vagy, ha tőlük valaki elrabolta, nem 
sajnálták. Miért?  Mert újra tudták alkotni.” 



37 
 

A Magyar Nemzet újraalkotását, a néplélek és a nemzettudat egységesítését vállalják 
segíteni az elkötelezett Bölcsektől kiindult „NemzetEgyesítő Mozgalom” szabad ma-
gyarjai. Ők nem törnek a törvényhozói hatalomra, de vissza akarják adni azt a Nem-
zetnek!  Ám ehhez a feladathoz sok önkéntesre, sok nagyszerű magyarra lesz szük-
ség, s őket kell mielőbb a „pártkritikus” NemzetEgyestő Mozgalom pártolójává ten-
ni! Ez nem hűbéri alapú és a hamis jogrend védelmére számító bejegyzett szervezet, 
hanem mellérendelő ernyőszervezet! Tömörüljünk köré és egymásmellé magyarok!     

             Honlap: NemzetEgyesítőMozgalom.hu vagy NEM-Párt.hu 

E-mail címek:  elybeke@citromail.hu    drbenegabor@gmail.com 

Telefon: 70/360 3595 -- Hívjatok bátran, mert a józanész és a természetes életösztön, 
hosszabb távon győzedelmeskedni fog, s akkor is vállalni kell a küzdelmet, ha tudjuk, 
hogy nincs eredménye rövidtávon, mert az erkölcs megköveteli a cselekvő és kitartó kiál-
lásunkat a Nemzet, a Haza – vagyis gyerekeink és unokáink – érdekében! 

 
 

nemzetegyesitomozgalom.hu,   70/3603595, elybeke2@gmail.com,   

Ez a párt NEM párt! 
(Létrejöttét csak a jelen törvények indokolták) 

A pártok önzése eltér a közjó szolgálattól, de a ’NEM’ visszavezetheti őket! 

A NEM szerint minden pártnak a közérdekeket lenne kötelessége képviselni! 

Ám a vakhitű párttagság éppúgy becsapott, mint a pártonkívüliek óriási tömegei. 

Az eddigi pártokba finoman beépült a korruptság, a csalások lehetősége. 

Mi választók újra és újra bekaptuk a kábító a kampányígéretek rossz piruláit! 

EZ A CSUKAFOGTA RÓKA ESETE! 

S eddig a NEM szavazók, önként adták át a hatalmat a becsapóknak. 

VAN-E  MEGOLDÁS? – IGEN!! 

A becsapottak jobbjai alázattal léptek be egy Nemzetegyesítő Mozgalomba. 

Ezzel egy NEM pártot alapítottak, s egyesíteni akarják a becsapott Nemzetet! 

A kevésszámú becsapókkal szemben ugyanis, óriási a becsapottak tömege. 

Ám a Nemzetegyesítő Mozgalom alapítói nem maguknak akarják a hatalmat! 

Egyetlen szándékuk, hogy visszaadják a közhatalmat a magyar Nemzetnek. 
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Közismert, tisztességes, alkalmas, pártonkívülieket keresnek, s így a 

visszahívható jelölteket helyben a Nemzet, és nem a pártok állítják majd!            

 Ha 36% „nem pártos” felismeri e lehetőséget, s elmegy szavazni: 

győzünk! 

Ha a becsapott Nemzet is akarja, jó irányba változhat a rendszer! 

Ez tehát egy Újabb Szegedi Gondolat! 
 

Létezik egy NEM párt? 
Amely valójában Nemzetegyesítő Mozgalom? 

 
Eljött az ideje, hogy népünket a saját jelölésű  KÉPVISELŐI, fordítsák jó 
irányba a gazdaságot és a nemzetpolitikát. Úgy, hogy valóban a választóit 

képviselve, csökkenjen végre az adósság, erősödjön a forint! 
 

Vezetőink, képviselőink legyenek végre pártonkívüliek, s a Nemzetegyesítő 
Mozgalmat csak eszközként használja a nép, hogy a saját maga jelölte 

 képviselőt, ne csábítsa el pénz, vagy a pártfegyelem hatása. 
 

A NEM párt tagjai: HATALMAT NEM KÉRNEK, 
de segítenek a képviselők ellenőrzésében! 

 

Végül nézzük: ki lehet pártolója a Nemzetegyesítő Mozgalomnak? 

Minden olyan eredetileg is pártonkívüli, vagy pártban csalódott és kilépett 
olyan személy, aki nyilatkozik, hogy nem volt tagja semmiféle titkos szerve-
zetnek, s most nem tagja semmilyen pártnak. Vállalja továbbá magyar identitá-
sát, vagy a kárpát-medencei államok polgáraként a történeti magyar alkotmá-
nyosság elveit elfogadja és védelmezni kívánja, illetve a háromhavi tagdíjat 
(3000 Ft) negyedévente megfizeti. Esküt tesz, hogy az évszázadokig beváltan 
működő magyar jogrend és értékrend védelmét cselekvő módon látja el, s min-
den OGY választásokon megjelenve a Nemzetegyesítő Mozgalom listájára 
szavaz. (Az egyéni képviselők közül csak arra a személyre fog szavazni az or-
szággyűlési választókerületében, vagy önkormányzati szinten, akit megfelelő-
nek ítél a Nemzet és a saját képviseletére is, valamint ígéretet tesz, hogy a pár-
tok által jelölt – eddigi, levitézlett pártkatonákra, semmiképp sem szavaz! ) 
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 Amennyiben pártolni akarja a Nemzetegyesítés céljából létrejött NEM pártot, úgy kérjük 
töltse ki és küldje be az alábbi űrlapot az alábbi címre, vagy beszkennelve az 

elybeke2@gmail.com, email címre!   

Nemzetegyesítő Mozgalom 6721 Szeged, Dugonics u. 14 

Jelentkezési lap: 

Nemzetegyesítő pártoló tag 1. neve     

 

Születési helye     
 
Születési ideje  

Év 
Év

 

Hónap Hónap  

Nap Nap  
 

Irányítószáma    
 

Lakóhelyének településneve    
 

Utca neve, házszáma    
 
Mobilszáma………………………………………  
 
Vezetékes telefonszáma:………………………………………….. 

 
Jól olvasható E-mail címe:………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..  
Mely pártnak volt előzőleg tagja, s mettől meddig volt tagja illetve tisztségviselője? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Mely településen vagy városi kerületben tud nekünk segíteni?........................................ 
............................................................................................................................................  
 

Legmagasabb iskolai végzettsége    
 
Jelenlegi munkahelye és munkaköre: …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Idegennyelvtudás: (Pl. Angol)……………………………………………………….. 
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Nyelvtudásának foka (pl. alap, közép, felsőfokú):…………………………………… 
 

 
Miben vállana Ön konkrét segítséget a nemzetegyesítés ügyének? 

A pontokon belül kérem aláhúzni is a megfelelő szavakat! 
 

Aláírásgyűjtés helyben, vagy környező falvakban, városokban 

Kizárólag anyagi támogatás, vagy eszközök, helyiség felajánása  

Politikai elemzések, szakmai tanulmányok, cikkek, publicisztikák írása  

Fénymásolás, sokszorosítás, nyomdai kapacitás, papíráró, festék,  

Internetes kampány, facebook kezelés, honlapkarbantartás, telefonos sms küldés,  

Plakátragasztás, szórólapozás helynem, vagy környező településeken is.  

 Személyautóval vagy teherszállítással, vagy jármű nélküli sofőrködéssel  

Szervezési munka: helyi, választókerületi, megyei, országos szinten  

Szakértői munka az alábbi területen:………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….  
 

 
‐ Ezeken kívül milyen önkéntes tevékenységben tudna részt vállalni és mennyi időt 

tudna rászánni napnta vagy hetente?  
‐ …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 
Van olyan ismerőse, akit be tudna még vonni? Ha igen, milyen területen?  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Ha nejét, rokonát vagy barátját is belépteti pártolónak, úgy az egy jelent-
kezési lapon szereplőknek 50%-os kedvezmény jár a havi pártolótagsági 
díjból, vagyis 500+500 Ft lesz csupán az összeg.  

Ám ennek feltétele, hogy a jelentkezési lapot mindkettőjük nevére kitöltsék és 
a negyedévi pártolótagdíjat egyösszegben fizesse be, mert a Nemzetegyesítő 
Mozgalom nem akar rászorulni az állam, vagy a tőke támogatására.  
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Jelentkezési lap: 

Nemzetegyesítő pártoló tag 2. neve     

 

Születési helye     
 
Születési ideje  

Év 
Év

 

Hónap Hónap  

Nap Nap  
 

Irányítószáma    
 

Lakóhelyének településneve    
 

Utca neve, házszáma    
 
Mobilszáma………………………………………  
 
Vezetékes telefonszáma:………………………………………….. 

 
Jól olvasható E-mail címe:………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..  
Mely pártnak volt előzőleg tagja, s mettől meddig volt tagja illetve tisztségviselője? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Mely településen vagy városi kerületben tud nekünk segíteni?........................................ 
............................................................................................................................................  
 

Legmagasabb iskolai végzettsége    
 
Jelenlegi munkahelye és munkaköre: …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Idegennyelvtudás: (Pl. Angol)……………………………………………………….. 
 
Nyelvtudásának foka (pl. alap, közép, felsőfokú):…………………………………… 
 

 
Miben vállana Ön konkrét segítséget a nemzetegyesítés ügyének? 

A pontokon belül kérem aláhúzni is a megfelelő szavakat! 
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Aláírásgyűjtés helyben, vagy környező falvakban, városokban 

Kizárólag anyagi támogatás, vagy eszközök, helyiség felajánása  

Politikai elemzések, szakmai tanulmányok, cikkek, publicisztikák írása  

Fénymásolás, sokszorosítás, nyomdai kapacitás, papíráró, festék,  

Internetes kampány, facebook kezelés, honlapkarbantartás, telefonos sms küldés,  

Plakátragasztás, szórólapozás helynem, vagy környező településeken is.  

 Személyautóval vagy teherszállítással, vagy jármű nélküli sofőrködéssel  

Szervezési munka: helyi, választókerületi, megyei, országos szinten  

Szakértői munka az alábbi területen:………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….  
 

 
‐ Ezeken kívül milyen önkéntes tevékenységben tudna részt vállalni és mennyi időt 

tudna rászánni napnta vagy hetente?  
‐ …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 
Van olyan ismerőse, akit be tudna még vonni? Ha igen, milyen területen?  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Önszervező helyi közösség közvetlen kapcsolattartójának neve, elérhetősége: 


