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Orbán Viktor démonai: "Egy feladat van... le
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Orbán Viktor háttérhatalmakat vizionált a pedagógusok elégedetlenkedése mögött, de ez
nem kivételes eset, hanem az orbáni kommunikáció és hatalomgyakorlás visszatérő
eleme. Megnéztük, mikor, kitől és miért félt a miniszterelnök az elmúlt években.

Hétfőtől a szlovénok is szigorítanak a
belépésen
Nem elég a menekülteknek azt vállalni, hogy
Ausztriában vagy Németországban kérnek
menedéket.
A holland külügyminiszter Ausztriának: nem
lezárni, ellenőrizni a határokat
Érkeznek a menekültek, de a kormány még kivár
Példátlan lépésre készül az EU egy kiszivárgott
titkos terv szerint
Tovább »

„Lássuk be, nem életszerű, hogy egy szép reggel Miskolcon Pilz Olivér felkel, rájön, hogy
rendkívül elégedetlen, és elkezd levelet írni, tiltakozni.” Orbán Viktor állítólag ezzel a – később
letagadott – mondattal próbálta bagatellizálni a Fidesz-frakció előtt a pedagógusok alulról
szerveződő akcióját, amely a hétvégén megtöltötte a Kossuth teret tüntetőkkel.
Ha nem is hangzott el így, a korábbi összeesküvés-elméletei miatt bőven hihető, hogy
Magyarország miniszterelnöke inkább konteókat gyárt, minthogy szembenézzen egy adott
intézkedése teljes kudarcával. Órákkal a fenti eset előtt minősített például Orbán egy pár
hónapja teljesen nyilvános uniós elképzelést (miszerint egyes EU-tagállamok önként átvennének
4-500 ezer menekültet abból a 2,7 millióból, akik jelenleg Törökországban tartózkodnak) titkos
német–török paktumnak.

A ROVAT HÍREIBŐL
Orbán elleni merénylettel nem gyanúsítják a TEK
által elfogott párost
Egészségügyi tanácsokat kaphatnak az elhízó
honvédek
Tízezer magyar ellen indult külföldi büntetőeljárás
Nem engedték be Storckot és Möllert az Újpestmeccsre
Orbán Viktor démonai: "Egy feladat van... le kell
kaszabolni"
Tovább »

Fotó: Fazekas István

Orbán jó ideje küzd démonaival, mindig megtalálja az aktuális főgonoszt, ármánykodó erőt, aki

FRISS ÁLLÁSOK

Jobline.Hu

az épp aktuális politikai problémahalmaznak a valódi okozója. Egy biztos, sohasem a kormány a
hibás, a kritikák megalapozottságáról szó sem esik, mindig áll valaki a háttérben. Lássuk csak,
az elmúlt tíz évben hol és milyen alakban bukkantak fel a békaemberek és Dániel Zoltán
Eredményes lehet-e a tanárlázadás?

Logisztikai pozíciók
Magyarország

megtestesítői!

Erőszakosabbak lettek-e a gyerekek?
Kik nyerték a legtöbb agrártámogatást?

A baloldal a hibás!
Keresse az újságárusoknál!

2005: Orbán egy évvel a választások előtt bedobja az identitásbombát, és a Tusványosi
Szabadegyetemen kijelenti, hogy a magyarországi baloldal, amikor csak tehette, rárontott
nemzetére.
A titkosszolgálatok ármánykodnak
2006: a tévészékházi ostrom után is úgy nyilatkozik, "meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy
mindaz, ami az elmúlt napokban történt, az egy előre megtervezett, a kormány által generált

eSourcing Specialist
Budapest

Humánerőforrás kontrolling szakértő
Budapest

Üzemvezető
Pécsvárad
További friss állások a Facebookon
Pénzügy
IT
Mérnök
Sales

titkosszolgálati akció, vagy annak része-e". Az ellenzéki Fidesz felül az őszödi beszéd keltette
méretes hullámokra.

BRÓKERBOTRÁNY

Fotó: Stiller Ákos

Más cég helyett keverték gyanúba a
Reálszisztémát
A Világgazdaság pénteken közölte a hírt, mely
szerint szerint több tízmillió forintot bukhattak...

Le az offshore lovagokkal!
2010: Orbán Viktor nem szeretné, hogy a jegybank homokszem legyen a kormány
gazdaságpolitikájának gépezetében, ezért nyomást gyakorol a Simor Andrásra, hogy lemondjon.
Ennek része az offshore lovagozás: Orbán közvetlenül a választási győzelme után össztüzet

Jön a befektetési rendőr
Február 15-ig jelentkezzenek a Quaestor- és
Hungária-károsultak
Norbi szerint ha nincs a brókerbotrány, most
kitüntetnék érdemeiért

zúdított Simorra, mondván „a jegybank nem lehet offshore lovagok szálláshelye”. (A

Tovább »

jegybankelnök külföldön szerzett jövedelmét nem hozta haza.) Később kiderül, a kormány
letelepedési kötvényeit több offshore cég is árulja – ekkor már nincs velük baj.
Abcúg, IMF!
2012: A kormány épp túlélt egy devizaválságot, és az IMF-hitel megkötéséről kéne dönteni.
Orbánék hezitálnak, mivel a hitelmegállapodás biztonsági okokból jól jönne, de tartanak attól,
hogy az IMF diktálná a feltéteket. Folynak a tárgyalások és a sajtócsatározások, a szervezettel
tárgyaló Varga Mihály október 23-hoz annyit fűz hozzá, hogy „ismét idegen erők szorításába
kerültünk, ismét távoli érdek hozta fejünkre a bajt”. És persze ebben az évben születnek a „Mit
várunk az IMF-től? – Tiszteletet, bizalmat. – Nem adjuk fel Magyarország függetlenségét”plakátok.

IQ teszt
test-my-iq.com

Töltse ki a legújabb IQ tesztet. 30
kérdés, 2 fajta teszt.

Tudod mennyi az
IQ-d?
Felnőtt
Fogszabályozás

MTVA

Nyugtató és hazaárulás: nincs jóban
a sajtóval az MTVA új sajtófőnöke
Kecskére káposztát: a sajtóval többször is balhéba
került Kobza felel majd az MTVA és a sajtó...
És akkor jönnek a rendőrök, mindent elborít a
szürke-kék
Giró-Szász cégének híreit adja 31 rádió
Fotó: Fazekas István

Orbán volt fotósa lesz az MTVA sajtófőnöke
Tovább »

A liberalizmus maga a métely
2014: Tusványoson Orbán megint belehúz: híres "illiberális" beszédében ideológiai, politikai
filozófiai szintre emelte a bűnbakkeresést. A liberális demokrácia által szervezett államok
megbuknak, az illiberálisok gyorsan emelkednek felfelé, mondja. Hozzátéve: "A társadalom
liberális megértésével szakítanunk kell". Az illiberális demokrácia kifejezést budapesti
látogatásán Angela Merkel is képtelen értelmezni.
Ebben a beszédben egyébként több ellenséget is felmutatott Orbán: az eurokratákat, akik
Brüsszelből kapva a fizetésüket az átlagbürokraták pénzének a többszörösét viszik haza
(érvelése meg is ágyazott a hazai uniós intézményrendszer bedózerolásának), valamint a
civileket, akik szintén "külföldiek által fizetett politikai aktivisták" (neki is ment a kormány a
Norvég Civil Alap által támogatott civil szervezeteknek).
Európai baloldal és radikális amerikai demokraták
2015: A menekültválság tetőpontján Orbán egy tudatos, baloldalinak mondható szellemi
konstrukció megvalósítóit vélte belelátni a háttérbe, még Lázár János is arról beszélt, hogy a
menekültek egyenhátizsákot és egyenútmutatót kapnak, ami nem lehet véletlen (a
menekültkérdésre ráépülő iparága üzemi sajátosságai nem szolgáltattak elégséges politikai
magyarázatot). Ez a baloldali szellemi konkstrukció a nemzetállamokat akarja "zárójelbe tenni",
mondta Orbán, ami ellen fel kell lépni. A Die Weltwochének adott 2015. november 12-i
interjújában Orbán az európai baloldalt és a radikális amerikai demokratákat látta a háttérben
áskálódni.
Az iszlám a legnagyobb veszély
2015: Bár „tiszteli az iszlámot”, Orbán szerint belátható jövőben többségben lesznek a
muszlimok Európában, és ha Európa megengedi a kultúrák versengését, akkor a keresztények
fognak veszíteni, nyilatkozta tavaly szeptemberben a Bildnek.

Egy hónapra rá nemhogy finomodott volna álláspontja, csak ráerősített a Focus magazinban az
eddigiekre: "az iszlám soha nem volt Európa része, hanem bejött ide", és szellemi értelemben
nem tartozik Európához, egy másmilyen életformáról van szó. Erre a nyilatkozatra hivatkozva
ítélte el a bosnyák főmufti Orbánt, akit meglepett a lépés.
A „migránsokat” segítők és Soros György
Fotó: Fazekas István

2015: A menekültválság idején Orbán az mondta a Parlamentben, hogy a kormány támogatja a
menekültsegítő civileket. Azok (pl. Migration Aid) ezt tagadták, mire a Fidesz nyilvánvalóvá tette,
hogy nem rájuk gondolt, hogy is gondolt volna, „a saját bevallása szerint is 2015 júniusában
indult Migration Aid nevű Facebook-csoport nem tartozik, átláthatatlansága miatt nem is tartozhat
a közpénzzel támogatottak közé. A politikai aktivitású szervezet tüntetések szervezésével
kapcsolatos és egyéb kiadásait Soros György nagylelkű támogatása minden bizonnyal nagy
részben fedezi".
És mindez mi miatt?
Arra a kérdésre, hogy Orbán miért teremt bűnbakokat, egy tavalyi, Bibó-kollégiumban tartott
beszélgetésből megközelítőleg helyes választ kapunk. A diákok előtt többek között arról is
beszélt, hogyan kell viselkedni egy jó vezetőnek. "Ha kint állok a mezőn egy nagy karddal a
kezemben, és rám jönnek hárman, akkor nem moralizálok, nem okoskodom, egy feladat van,
hogy azt a hármat le kell kaszabolni."
Ennek, mármint az ellenségképben gondolkodásnak vannak geopolitikai okai is, "a románok
több mint kétszer annyian vannak, mint mi. A szlávok, ha összefognak ellenünk, jóval többen
vannak. Ha megindulnak délről a félholdasok, akkor baj van, ha a németek indulnak meg, akkor
is baj van, és ha az oroszok átjutnak a Kárpátokon, akkor abból is baj van." És vannak
hatalomtechnikai okai is: "ha mindenki összeáll egy táborba, és nem tudod megszervezni a saját
ellenerődet, akkor letaposnak. Ez harc, és pontosan tudod, hogy rálépnek a mellkasodra. És
akkor neked valahogy hozni kell a nemzeti konzultációt, tömeggyűléseket, valamit be kell
hoznod a nép oldaláról, amit fel tudsz mutatni a szövetkezés ellen."
Orbán, lehet, hogy oktatásügyben vagy a terrorrveszéllyel összekötött alkotmánymódosítás miatt
behoz megint egy konzultációt. És úgy tűnik, amíg ő van, mindig lesz valaki a másik oldal
mögött. És nem csak a tábla.

Érdekesnek találta cikkünket?
Kérjük értékelje!
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Cukorbetegség Ellen
gyogyszernelkul.com

Vércukorszint csökkentése
kizárólag gyógynövényekkel.
Olvasson tovább!
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Állj hangos
horkolás

Angoltanulás
forradalma

biztonsagosvasarlas.com

angol-nyelvtanulas.com

Először hallasz erről a
trükkről horkolás ellen.
Próbáld ki még ma!

Az órák 80%-a beszéd és
gyakorlás. Ingyenes
próbaóra Budapesten!

hvg.hu

⤤ Megosztás
Csatlakozz a beszélgetéshez...



Bejelentkezés

A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...
Cartmann™ ........

•

2 órája

2 dolgot megtanulhattunk 5 év alatt:
- bármi történik,a kormányzatban,a pártban soha, senki nem hibázik
- állandó ellenségképet folyamatosan kapunk
A képhez,hogy a kormányzás tökéletes mindkettő elengedhetetlen.Rövidtávon ez
rendkívül hatásos taktika.lásd a második 2/3
Hosszútávon viszont keményen visszaüt.Hiszen ki hiszi azt,hogy egy kormányzat
5 év alatt nem hibázik? Ha ez a mítosz megreped azt újrafoltozni nem
lehet,mímelt ellenség el nem fedi...
No ezért nem mindegy,hogy mi történik "oktatásügyben".
Ez a "mítosz" sorsáról szól.........
• Válasz • Megosztás ›

8
Békakirály

•

2 órája

Az a szörnyű ebben, hogy nagyon sokan vesztették el a józan gondolkodást, mint
opciót. Kérdés és kételkedés nélkül fogadják el, amit mások "kinyilatkoztatnak".
És itt most megint megköszönöm a tanítóimnak és tanáraimnak amit tőlük
kaptam!
"Kétkedj, és kérdezz!"
• Válasz • Megosztás ›

6

Csaba Katona

egy órája

•

A Mario és a varázslóban pontosan mi is történt, amikor a hipnózisból felébredő
rábredt, hogy mennyire megalázták nyilvánosság előtt?
Vajon orbán viki és csipet csapata mennyire retteghet ettől a felébredéstől? Az
egész kártyavár arra épül, hogy a kritikus tömeg meddig tartja az elfojtókáját
orbán szolgálatában. Az elmúlt választásokon már nem volt meg a FIDESZ
többsége egy csomó településen.
Jön a húsvét. A családok összejönnek és váltanak pár szót a közéletről, ahogy ez
a magyaroknál szokás.
• Válasz • Megosztás ›

4

Übü király > Csaba Katona

•

egy órája

Minden nyúl ellenség lesz addigra!
• Válasz • Megosztás ›

1

Elemer Lo > Übü király

•

10 perce

És aminek két füle van, az mind nyúl lesz, még akkor is, ha fazék...
• Válasz • Megosztás ›

1
bankár

•

2 órája

Tekintve, hogy Orbán mindössze a szavazásra jogosultak 27 százalékának
támogatásával szerzett kétharmadot, elmondhatjuk, hogy az egyik oldalon Orbán
Viktor áll a Fidesz-maffiával, a másik oldalon pedig a magyar nép.
4

• Válasz • Megosztás ›

TRKT > bankár

•

egy órája

Való igaz, hogy a fideszre mindössze 27% szavazott, de ha az összes
többi nem adott le másra 27%-ot se, akkor a többi vagy nem tudott
dönteni, vagy mást még a fidesznél is rosszabbnak tekintett. Így maradt
hatalmon egy törpe kisebbség akaratából a fidesz 2014-ben. Mert a
"Népnek" nem kellett se rosszabb, se rosszabbik, Inkább tűri a fideszt.
Attól persze még igaz, hogy a szar oktatást szarul reformálták meg, így
újra kell gombolni.
Persze az oktatás nem csak alsó szinten szar, a pedagógus képzés is
egy rakás szar évtizedek óta, és itt jön a róka fogta csuka esete. A jó
oktatáshoz modern pedagógus képzés és jó oktatási rendszer is kell.
Ezek nem működnek egymás nélkül, és nem megy máról holnapra
varázsütésre.
• Válasz • Megosztás ›

Satyala > TRKT

•

22 perce

Tehát a rossz oktatás miatt rossz pedagógusok kerülnek ki!

Tehát a rossz oktatás miatt rossz pedagógusok kerülnek ki!
Változtatni kell az oktatáson! Egyetértünk! :)
• Válasz • Megosztás ›

1

vian > TRKT

•

12 perce

"akkor a többi vagy nem tudott dönteni, vagy mást még a fidesznél
is rosszabbnak tekintett."
Vagy egyforma rossznak tekintett minden felet. Vagy beleszart az
egészbe. Vagy... vagy....
• Válasz • Megosztás ›

mixath > TRKT

25 perce

•

Ez nem igaz, a Fidesz kevesebb szavazatot kapott, mint az
ellenzék.
• Válasz • Megosztás ›

bankár > TRKT

30 perce

•

János bácsi bekerül a kórházba. Reggel kérdezik tőle, mit kér
ebédre. Fidesz-szart, vagy ellenzéki fost?
- Én egyiket sem kérem! - feleli János bácsi.
De az úgy nem lehet, valamit mindenképpen kapnia kell. Ezért ha
egyiket sem kéri, akkor Fidesz-szart kap, mert az idegosztályon azt
kérték a legtöbben.
• Válasz • Megosztás ›

paul2

egy órája

•

A szokásos hazugságtechnika:
"Lássuk be, nem életszerű, hogy egy szép reggel Miskolcon Pilz Olivér
felkel, rájön, hogy rendkívül elégedetlen és elkezd levelet írni,
tiltakozni."
Ez tényleg nem életszerű, Pilz Olivér nem ezen a reggelen lett rendkívül
elégedetlen. De attól, hogy ez igaz, még minden, amit Orbán ezután mond,
szemenszedett hazugság.
• Válasz • Megosztás ›

3

puff_neki > paul2

•

egy órája

Elég együgyű terelés Orbán részéről.
Mindig van egy kritikus tömeg (nyomás, hőmérséklet) amikor a reakciók
beindulnak.
Ez azonban robbanással járhat!
• Válasz • Megosztás ›

vian

•

15 perce

Pszichopata, semmi kétség. Minden politikusnak alapos egészségügyi és
pszichológiai alkalmassági vizsgán kellene átesnie, mielőtt hivatalba lépnek.
• Válasz • Megosztás ›

1

Sándor Mátyás > vian

5 perce

•

sőt, hivatalviselés idején is!
• Válasz • Megosztás ›

OldShatterhand > vian

•

12 perce

Nem sokan maradnának a parlamentben... :(
• Válasz • Megosztás ›

vian > OldShatterhand

•

8 perce

Sebaj! Talán egy idő után majd olyanok jelentkeznek, akik meg is
maradhatnak.
• Válasz • Megosztás ›

lzoli41

•

egy perce

Deák Ferenc:" A politika az arányok művészete"
• Válasz • Megosztás ›

OldShatterhand

•

13 perce

A diktátorok mindig ellenségekben gondolkodnak, és egy idő után el is hiszik a
saját maguk által kreált gonosz pirézeket - a paranoia törvényszerű sajnos.
• Válasz • Megosztás ›

• Válasz • Megosztás ›

Veronika Laska

•

25 perce

Ez egy súlyosan beteg ember viziói amivel ezrek agyát akarja megerőszakolni!
• Válasz • Megosztás ›

vian > Veronika Laska

•

11 perce

Sikerül is neki. Egyelőre.
• Válasz • Megosztás ›

pitmann

38 perce

•

Beteg...
• Válasz • Megosztás ›

alterego

egy órája

•

"Egy biztos, sohasem a kormány a hibás" Van egy kivétel. Amikor nem ők vannak
hatalmon.
• Válasz • Megosztás ›

TRKT > alterego

42 perce

•

Ha szednél Cavintont, emlékeznél rá, hogy akkor azért nem tudott a
kormány kormányozni (Fletó majd bele pusztult, hogy úgy kellett
csinálniuk, mintha kormányoznának, de nem csináltak semmit-ezt
egyenesen ő mondta), mert az ellenzék nem járt be a parlamentbe.
• Válasz • Megosztás ›

bankár > TRKT

•

27 perce

Ki kellett volna törnie Orbán nyakát! De elmulasztotta. Na ez a
legnagyobb elqrás!
• Válasz • Megosztás ›

alterego > bankár

•

11 perce

Amikor megtehette volna elmulasztotta. Debreczeni József
tanulmánya bőven adott hozzá muníciót.
http://nyugdijas.network.hu/bl... Elbalfaszkodták a 2005-ös
vagyonosodási vizsgálatot is. Hagyták elaludni a Gripen
ügyet is. Nem is sorolom a cikkben benne van minden.
• Válasz • Megosztás ›

1
nonemart

•

egy órája

Ez egy egyszerű ember egyszerű világa. Ide tartoznak a haverok is, ugyanilyen
bonyolult képlet Bakondí, Pintér és Lázár is, Rogán meg Kósa. csoda nem ez,
mert a magyar nép nagy része ilyen, mikszáth-i barbár sinten mozog, sajnos. A
csoda az, hogy ezekből állami vezetők válhattak, miközben minden létező
normát, szabályt, sőt törvényt is megszegtek. A képzett, értelmiségnek látszó
emberek egy jó része is megette ezt az egyszerűséget, és kaszabol. Ideje lenne
mindezt meghaladni, visszaküldeni ezeket az egyszerű embereket oda, ahová
valók (Mészáros ad nekik munkát, ha nem, akkor majd Csányi).
• Válasz • Megosztás ›

TRKT > nonemart

•

egy órája

A bicikli tolvaj böszme fiából (aki egy született táncos bohóc) is lehetett
miniszterelnök! Akkor meg min csodálkozol? Amilyen a választék, olyan
az eredmény.
Tudsz jobbat ajánlani helyettük? Ki vele gyorsan.
• Válasz • Megosztás ›

mixath > TRKT

•

32 perce

Orbánnál szinte csak jobbat lehet ajánlani. Orbánnál még
Gyurcsány is jobb volt. Bármilyen szokatlan, hogy ezt valaki ki
meri mondani.
• Válasz • Megosztás ›

TRKT > mixath

•

21 perce

Az ostobaságok kimondásához nem bátorság kell, hanem
ostobaság.
1

• Válasz • Megosztás ›

mixath > TRKT

•

15 perce

mixath > TRKT

15 perce

•

Ezt már valóban sokszór bizonyítottad.
• Válasz • Megosztás ›

bankár > mixath

24 perce

•

A hülyeséget kár kimondani. :(( Ez a két barom
(Gyurcsány-Orbán) olyanok, mint a mágnes két pólusa.
Külön-külön nem tudnak létezni.
Nekünk meg nincs szükségünk mágnesre !
• Válasz • Megosztás ›

1

mixath > bankár

14 perce

•

Szükségünk van (szükséged van, szükségetek van)
vagy sem, ez a választék jelen pillanatban.
Nem azt írtam, hogy Gyurcsány jó, hanem azt, hogy
kevésbé rossz, mint Orbán.
• Válasz • Megosztás ›

moslékzabáló

•

32 perce

Ez a "Ha nem is hangzott el így..." annyira jellemző a komcsikra és libernyákokra.
• Válasz • Megosztás ›

mixath > moslékzabáló

27 perce

•

A Fideszre?
• Válasz • Megosztás ›

3

Elemer Lo > mixath

•

6 perce

Hát persze, meg a moslékzabálókra. Utóbbiak nagyon jók tudnak
lenni, levágva, feldolgozva, megsütve...
• Válasz • Megosztás ›

alterego > mixath

•

17 perce

Ha nincs liberalizmus Orbán és a fidesz soha nem kerül hatalomra.
• Válasz • Megosztás ›

vian > alterego

7 perce

•

Uff! Te szóltál.
• Válasz • Megosztás ›

mixath > alterego

•

12 perce

Ha nincs liberalizmus, akkor a liberális (kommunista) Orbán
soha nem kerül hatalomra?
• Válasz • Megosztás ›

ModeralPontHu > moslékzabáló

•

egy perce

Kedves moslékzabáló!
Nem gondolja, hogy ez effajta minősítések inkább félreviszik a vitát,
semmint elősegítik azt? Hiszen a minősítés csak újabb minősítéseket
hívnak elő, s a végén nem lesz miről beszélni.
• Válasz • Megosztás ›

✉

Feliratkozás
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