
AKTUALIS

2004-2005-ben nagy vihart kavaro
sajt6kamp6nyt folytattam (fet-
hasznalva Fideszbeli vezet6 tiszt-
s6geimet!) a Benes-dekr6tumok
sordn tulajdonjogilag nem 6rintett
- bAr az erdekelt tulajdonosok 6s
drokoseik szdmfta tudatosan
mes-nem-ismerhet6en titkolt - el-

Ez6rt keltett fejvesztetl zavarl a
tiz 6v mulva lenyilhat6 hatalmas
foldvagyon ury6nek,,felpiszkdl6sa"
e kamp6nnyal. Ugyanis a teruezett
rijabb - jogallamot s6rb6! - torv6ny-
nyel, MKP-tdmogatdssa), az 6n-
korm{nyzali tulajdonba v6tel utdn
azok, akik eddig,,haszonb6relt6k"

vileg birtokba vehet6,
jogilag eI nem konfls-
kalt felvid6ki fotdek6d.

Ez tobb mint egSz-

milli6 erykori, fokent
maryar felvideki fold-
tulajdonost, illetve
azok Ordkdseit 6rinti,
mintery 600 ezer hek-
t6r teruleten.

A Mechiar-korm6ny
ezen tulajdonjogilag
6rintetlenul 616 hatal-
mas foldvagyon l6t6t
(jogdtlamban kdtele-
zoenl) a tulajdonosok
vagy Orokoseik birtok-
baad6si k6telezetts6-
ge helyett 1995-2005-ig
titkolta ds ,,trukk6-
z6tt", m6g a hat6lyos
szlov6k Alkotmfnnyal 6s vonat- (b6rleti dij n6lkut a mai napig!) e Felhiv6s
koz6 torv6nyekkel ellent6tben is, teriileteket, el6vdsdrlfsi,jogukkal"
mert torv6nytelen ,,torv6nyeivel" 6lve megv6s6rolhatt6k volna. Magyarok, szerte a nagyvildg-
200b. szeptember 1-j6n - aki fold- ,,Volna" - ha nem lett volna az ban! Kiki, ahogy tudja, segitse
jussdt, tutajdondt ,,nem tal6lta 6n nemkiv6natos kampS,nyom (a e kilzdelmet, hogy megrabl6ink
meg", azt fllamositani akarta. Va- Fideszben is ,,megr6tt" 6rte Or- semmilyen ujabb ,,trukkel" ne
gfrii frory egy fj polg6ri jogdllami b6n Viktor - Birtokomban az er- Iophassdk el jogos tulajdonosai-

-izlov6t<' tOrv6nnyet torv6nyesit- 16I sz6l6levelel) t6I, illetve orokoseit6l m6gis dr6-
i6t ut6tag a benesi, majd a kom- Csakhogy a kamp6ny hatds(t- ga 6seink, egykori parasztgazdS.-

munista rabtdst! Ezen a bandn- ra eur6pai nyilv6noss6gra kerult ink v6rrel, verit6kkel, szorgos 6s

kozt5rrsasfgban sem elfogadhat6 e tarthatatlan helyzet (a 2004-es takar6kosmunkdvalnemzed6kr6l
mechi6ri (l-9gb-os) ,,torv6nyen" a EU-csatlakozS's utdn vagyunk!) nemzed6kre megszerzett foldjeit!
Magyar Koalici6 Pdrtja Koalici6s- s a Dzurinda-kabinet k6nytelen H6"I' Isten, Patrub6ny Mikl6st, a

amujdnan a Dzurinda-korm6ny volt elismerni a t6nyeket (birto- Magyarok Vil6rgszdvets6g6nek eI-

annyit vfitoztatott, hogy a2005- komban vanaz err6l sz6l6 nyilat- n6k6t md:r harcost6rsamnak te-
6s szeptemberi d-tlamosit6s ut6n kozalt),melynekkovetkezm6nye- kinthetem.
2006. jinu6r 1-j6n irjabb ,,t6rv6ny- k6nt a szlovdk legf6bb ury6szs6g Faludi Sandor
nyel" e foldeket (amelyek val6- felfuggesztette mind az dLllomosi- gaeddlkod6,
Ai jogi helyzet6r6l tovdbbra sem t6s, mind az onkorm6nyzati tulaj- a Nemeeti Osszefogd's a FaI-
tiibqoztati1U a kozv6lem6nyt, donba v6tel ,,t6rv6nyeinek" veg- aak ds Gazddk
sem az 6rintetteketl) a teruletileg rehajt6s6rt, illetve a Szlov6k Al- Vddelmddrt (FALUGAZDA)
illet6kes 6nkormfnyzatok tulaj- kotmdnybir6s6g megsemmisitet- EgEesi)let elnoke
donfba adj6k. (Ezekben mesz- te e ,,tdrv6nyeket" (I6sd. a 2006. (amelEet ngomban a FIDESZ-
szemen6en 6rdekeltek az MKP szeptember 2-i Magyar Nemzet b6l ual6 kildpdsem utdn alapitot-
flnkorm6nyzati aktivistdi, polg6r- cikk6nek f6nymasolat6t!). tam)
mesterei 6s k6pvisel6i! - Itt van ig]r ma is 6lnek (a jogdllami e-mail:.f{t{;./.9-{t?C{}(tt,{:2./i'U

az abizonyos ,,kutya" el6sva...). torv6nyek szerint ordkk6!) e ha- mobil: 201356-2313

talmas foldvagyonban az eredeti
tulajdonjogok!

Csakhogy azota rijra csend ho-
nol az ugyben. Hallgatnak ott es
itthon. Korm6nyp6rtok 6s ellen-
z6kiek egyar6nt. Ugy gondolt6k,
hogy 6n m6r nem vag;rok az tiujabb
rabl6szdnd6kri,,trukkj eik" titj 6ba,

mert az Orbdn Viktort
folyamatosan f6Iret6-
jlkozlatok segitettek
a szlovdk ..illet6kesek-
nek" is f6lre6llitani, de
a mdig feldolgozhatat-
lan elj 6r6s (6s,,csatolt"
16szei) miatt. f6k6nt
ezek kovetkezmenye-
k6nt 2008 janu6Lrj6ban
elszenvedett arytrom-
b6zisb6l a Magyarok
Istene 6letre keltett.

Es 6lek fotytatni az
IgazsAg diadald6rt a
harcot ott, ahol k6ny-
szenien 2006-ban abba-
hagyatt(k velem! Ez6rb
hozom most mindezt
fjra nyilv6noss6gra.Faludi Sandor



vAL6BAN ceznArr.,aN
600 EZEF" HEKTAR MAGYAR FOLD

szr,ovAxlAnAN?
F,zzel a cimmel november 17_6n sajt6tdj6koztatot tartott
Budapesten, a Magyarok Vi_l6gszovets6ge Sz6hn6zenan
Faludi Sdndor gazddlkod6. azegri sz6khelyr.i Nemzeti 6sz_
szefog6s a Falvak 6s Gazd6kVedelm6ert (FALUGAZDA)
Orsz6gos Szakmai Erdekk6p_
viseleti Egyesrilet elnoke, am6g mindig rendezeilen jogi
s.t6tusf, egykori felvid6ki, mii
d6l-szlov6kiai 600 ezer hektdrr
term6fold kortili 6rtheteilen
toviibbi titkoloz6s16l.

axtuAltl

Ismertette ezzel kapcsolat_
b_an Goncz Kingdnak, a Magyar
Kozt6rsas69 kulugyminiszte_
r6nek irott nyilt lev6i lartatmat.
s kiadott egy ezzel kapcsolatos
sajtokozlem6nyt, 6s a vildg Ma_
gyars6g6hoz sz6t6 felhivdsi is.

. 
Kifejtette, hogy a mester_

segesen keltett, futballmeccs

szlovdk ellent6t helyett eW, az
alLala ismertetett, nag"y j etentO_
segu es ehhez hasonlo komolv
ugyekr6l keltene az lrintett oi_
szdgok vezet6inek eszmecser6t
folytatni.

- .A sajt6tfjlkoztato h6zigaz_
ddja, Patrub6ny Mikl6s, a l,ra_gla-rok Vildgszovetsegenek
elnoke tamogat6sdr6l Aizto_
sitotta e hatalmas foldvagyon

- .tobbnyire egykori magyar
tulajdonosok birtok6t kepezo
foldtenilet - jogszerfi ,enO'ez6_
senek tov6bbi sokr6tri munkd_j6t. Ennek 6rdek6ben egyenet
kozott ig6retet tett arra, hogy
a legszriks6gesebb teend6k rz?"_gett e fontos k6rd6st m6g de_
cemberi ul6s6n megtdrgyitja aMagyarok VildgszovetsegOnet
Elnoks6ge is.

_ A sajt6tdj6koztaton jeten volt
R6cz S6ndor, az MVSZ tiszte_
letbeli elnoke, aki egyben a Ma_gyar Foldv6d6 Mozgalom elno_
ke is.

A magyar sajt6 _ leszilmitva
az- ArpddHir Vildgteleviziot es a.riuggeilen Ujsrigirok Szovetse_
.9"i,-.-? teljes mag"yar sajto boj_
Kortalta az esemenyt.

Budapest, 200g. november 1g.
MVSZ Sajt6seotgd.tat

2212008. (xrr.6-?.) MVSZ
Elniiksdgi hatdrozat
1. A Magyarok Viliigsziivetsd-
S,gneli Elniiks6ge a felviddki gaz-
dr4tlan term6fiitdek felfiirrisrira
munkacsoportot hoz l6tre Faludi
Siindor vezet6s6vel, Fuksz S6n_
dor, Mihdlyi Motniir Lriszl6, Okih
Istvdn 6s Dr. B:aSn6ezip6lr6snft-
tel6vel.

iirugy6n kirobbantott magyar_
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