


Előszó
(Szabó Hedvig, győri lakos)

Sok szeretettel köszöntöm olvasóinkat!

zt a megtisztelő feladatot kaptam győriként,
hogy  néhány  gondolatban
megfogalmazzam  bevezetésként  -  bízva

abban,  hogy  az  Ön  érdeklődését  felkeltve  vagy
azonos  gondolatiságot  megfogalmazva  -  Hajnal
János,  aki  emberi jogvédő,  civil  polgármesterjelölt
eddigi  és  jövőbeni  munkásságát,  vállalását  mutatja
be,  továbbá  a  jelen  közjogi  helyzet  miatt  kialakult
esélyeinket és lehetőségeinket tartalmazza.

A

Bízom abban, hogy legalább annak a 75 %-ba tartozó
győri  lakosnak  az  érdeklődését  sikerül  felkelteni,
akik  eddig  nem  mentek  el  szavazni azon  okból,
mert átlátták, valódi választási lehetőségük nem volt,
nem hittek a látszatnak.  Tudták,  hogy  mindegy, ki
személyesíti  meg  a  pártok  által  előírt  belső
szabályzatokat betartva,  kormányok  bábjaként  az
éppen „soros” feladatot. Remélhetőleg e kiadvánnyal
is a helyes, a megfelelő tudáshoz mérten jó döntést
tudnak hozni és valódi választási lehetőséghez jutva
–  akár  a  január  26-i  polgármester  választáson
kivételesen  részt  vesznek  -  mindazok,  akik  valódi
változást szeretnének. 
Ez  az  újság  önerőből,  azon  emberek
támogatásából jött létre, akik már tudják, látják és
érzik  is  a  változást,  akik  a  több,  mint  1000  éves
külső, idegen irányítás alatt álló Magyar Nép, majd
nemzet  egységét  igyekszenek  megvalósítani.  A
valódi szabad élet megteremtésén dolgoznak.
 
A rendszerváltás óta nagyon sokat változott a világ.
Felváltva,  a  jobb  és  a  baloldali  p-ártok  (jelentése:

megosztás)
irányításával  lett
kifosztva  országunk,
rabszolgásítva  az
emberek  (emberi
erőforrás),  ezáltal  az

elmúlt években jól érezhetően gyámság alá került a
magyar nép!
Úgy döntenek  helyettünk,  hoznak  visszamenőleges
hatályú  jogszabályokat,  szórják  külföldre
stadionokra,  egyházakra,  kórházakra  a  magyar
emberek pénzét,  hogy nincs  beleszólásunk a saját
befizetett adóforintjaink felhasználásába, amíg itthon
csak egyre dráguló és minőségileg egyre gyatrább és
embertelen életkörülményeket biztosítanak részünkre

azok, akiknek a magyar népet kellene szolgálnia!
Mindez  rejtett  vagy bejelentett  áremelkedésekben,
saját  maguknak jelentősen,  milliókban
megnevezhető  fizetésemelésekben,  ezáltal  a
statisztikát  nem  valósan  mutatva  az  átlagbéreket,
ugyanakkor  a  leépülő  egészségügyi  ellátásban,  a
gyógyszeripart  támogató,  de  a  valódi  gyógyítást
mellőző  intézkedésekben  is  meglátszik,  vagy  az
egyre több munkaidőben egyre kevesebb fizetésekért,
egyre  jobban  elértéktelenedő,  de  az  egyre  később
élvezhető,  egy életen át  összegyűjtött  nyugdíjakban
is érezhetjük a teljesség igénye nélkül. Az élelmiszer
–  az  Uniós  jelentések  szerint  is  –  minőségileg
harmadosztályt  sem  éri  el a  többi  európai
tagállamhoz  képest! Vajon  miért?  Hol  vannak  a
gazdáink - és földjeink -, akik értékes, tápanyagban
gazdag, valóban tápláló élelmiszert lennének képesek
az  asztalunkra  teremteni?  Hol  vannak  a  gyáraink,
üzemeink,  melyek  a  mezőgazdaságot  kiszolgálva,
vagy  az  emberek  érdekében,  az  érvényes  magyar
államot  gazdagítva  lennének  képesek  tisztességes
munkát  biztosítani  számunkra  és  az  érdekünkben?
Miért vannak titkosítva, kiknek a kezébe kerültek
ezek? És  miért  kell  a  magyar  embereknek  a  saját
birtokaik  után  többszörösen  fizetni,  amikor
Magyarország Európa egyik leggazdagabb országa? 
 
Hogyan alakulhatott ez ki? Miért nem vettük észre?
Miért  nem  akadályoztuk  meg? Van-e  az  a  pont,
amikor ki merjük mondani, elég?!
 
Világunkban  leginkább  ez  az
erkölcsi  morál  az,  ami
követhetetlen,  ezért  a
legfontosabb  feladatunk  valódi
emberi  értékeket  beintegrálni
magunkba,  mint  az
igazságosság,  etika,  békesség,
becsület, tisztelet, az élni és élni
hagyni  elve,  stb.  Ebben  a
kifordult  világban,  ahol  néhány
bankárcsalád  irányításával  az
„állami  vezetők”,  mint  bábok a  saját  érdekeik,
meggazdagodásuk,  jólétük  és  a  hatalmuk
megteremtésén  munkálkodnak,  ezek  az  emberi
értékek nem, vagy alig találhatóak meg. Az elmúlt 30
év erre a példa! Minden magánkezekbe vagy külföldi
tulajdonba került, nincs valódi mezőgazdaságunk és
iparunk,  amiben  valódi  értékteremtés  folyhatna,
miközben  az  emberek  rabszolgásítása,  teljes
megfigyelőrendszerek  kiépítése,  a  média  általi
félretájékoztatás,  a  múltunk  felszámolásának  a
befejezése zajlik...
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Amelyik  népnek  nincs  múltja,  el  van  titkolva  a
gyökere, annak nem lesz jövője sem!
S mindezt úgy tették meg, hogy a magyar emberek
által  birtokolt  területek,  melyek  valódi  értékkel
rendelkeznek,  az  állam,  azaz  a  közszolga  csak
kezelheti, de a valódi tulajdonos nélkül nem hozhat
döntéseket...
Természetesen  nem  tudok  arról,  hogy  a
privatizációról  lett  volna  népszavazás,  vagy  az
érvényes,  több,  mint  1000  éves  magyar  állam
megszüntetésének  kísérletéről,  új  állam
létrehozásáról  és  sorolhatnám  a  jogtalanságokat...
Mindehhez  természetesen  úgy  alakították  a  jogot,
amit  szintén  ugyanazok  módosítgattak,  akik  a
magyar  területeket  bitorolják,  hogy az  érvényesség
látszatát fenntarthassák.

Most  van  erre  módunk  és  lehetőségünk,  hogy
dönthessünk a sorsunkról!
Most,  Győrben,  kicsiben  elkezdhetjük,  hogy  az
embereket  megkérdezve,  közös  döntésekkel
változtathassunk sorsunkon!
Most van arra lehetőség, hogy példát mutassunk
az országban élő embertársainknak!
 
Olyan,  valódi  emberi  értékekkel s  alázattal
rendelkező embertársunk vállalta ennek a feladatnak
a  kivitelezését,  akinek  nem csak  a  tudása,  hanem
elkötelezettsége, bátorsága és vállalásai is vannak!
 
De Önök nélkül nem megy. Nekünk, egy emberként
kell  mellérendeződni!  Mi  magunk  tudhatjuk  csak,
hogy  az  érdekeink  és  jólétünk  érdekében  mit
szeretnénk,  melyet  csak  egy  valódi  demokratikus
elvek  mentén  működő  rendszerben lehet
megteremteni.  Pl.  én  sem  tudhatom,  hogy  akár  a
családtagjaimnak  mi  lenne  a  jó,  hacsak  nem
kérdezem meg tőlük! 
Ezért  népszavazás  nélkül semmilyen  intézkedést
nem tehetne meg egyetlen közszolga sem, hisz azért
lett  megválasztva,  hogy  egy  bizonyos  feladatot  a
tudásának megfelelően kivitelezzen. 
A közszolgák nem azért vannak feladatokra kijelölve,
hogy a  hátunk mögött hozzanak döntéseket,  amik
bizony  nagyban  befolyásolják  az  életünket  és
nehezítik az életterünket, hanem azért, hogy minket
szolgáljanak.
Mi,  akiket  felelősségre vonhatnak akár  azért  is,  ha
nem  tudunk  kifizetni  egy  adót,  amit  egyébként  a
megkérdezésünk  nélkül  tesznek  zsebre,  vagy
használnak fel a saját érdekeikben a köz szolgái, őket
vajon miért nem lehet felelősségre vonni? 
Miért nem lehet elszámoltatni?

Miért nem lehet visszahívni?
Miért emelheti a munkaadó nélkül a köz szolgája  a
saját fizetését?

Ha  valódi  változást  akarunk,  elszámoltatásokat,
rendet,  akkor  először  nekünk  kell  megváltozni.
Másként  kell  gondolkodni,  cselekedni,  mint  amit
eddig tettünk!
Az igazi rendszerváltás és a korszakváltás  bennünk
kezdődik,  majd  ennek  megfelelően  a  tetteink  a
döntéseink alapján realizálódik!

Akarjunk végre a változást, akarjunk végre  ember-
hez méltó életet élni! Elég volt a kiszolgáltatottság-
ból, hozzuk el mi, győriek az aranykor kezdetét nem
csak  az  országnak,  hanem  az  egész  világnak!
Példamutatással és az emberi méltóság megélésével
most  megteremthetjük  mindezt,  mely kimondja,  az
ember  nem  árt,  úgy  cselekszik  helyesen,  ahogy
maga is szeretné, hogy mások bánjanak vele!

Érzem, látom és élem! 
Áldás minden magyar embertársamra!
(Szabó Hédi írása)

Krumplisztán egerészei

szre  vette  már,  hogy  a  saját  otthonában
egérként él? Nem? És azt látja már, hogy ki a
macska?

Még  nem  jött  rá?  Hát  Ön  hova  figyel???

Macska-egér  játékot  űznek  Önnel  ráadásul  a
hozzájárulásával!

Még hogy nem járult hozzá?

É

Hát dehogy nem!

Átadta  a  saját  hatalmát  nekik
önként  és  dalolva,  azért,  hogy
Önnek ne legyen felelőssége!

Ők  megkérdezték,  hogy  kinek  akarja  átadni  a
jelentkezők közül és akkor Ön választott! Bizony ezt
tette!
És ők most élnek is a lehetőséggel. Ennyi!

Mivel  kiadta  a  kezéből  az  irányítást,  ezért  most
mások visszaélnek vele!

Most  éppen  kísérleteznek  Önnel.  Arra  kíváncsiak
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meddig feszegethetik a határokat... Meddig pislog Ön
bambán  az  arcán  a  kérdéssel,  „hogy  most  mi
vaaan?”...
 

Ők  pedig  szépen  lassan  szórakoznak  Önnel.
Elveszik a jogait sorban, egyiket a másik után... éééés
figyelnek!!!
 

Pontosan így gondolkodnak:
• Elvesszük  a  munkabéreket,  jó???  47.000-

ből ma meg lehet élni.
Várunk... Semmi reakció! Szuper!
 

• Elvesszük  a  nyugdíjhoz  való  jogot,  jó?
Majd kötelezzük a gyerekeiket, hogy tartsák
el őket vagy ha nem teszik, akkor pereljék be
a saját gyerekeiket!

Várunk...  Semmi  reakció!  Szuper!  Ezek  alszanak
rendesen! Ujjé!
 

• Korlátozzuk  az  egészségügyi  ellátáshoz
való jogot!

Várunk, figyelünk... Horkolnak!!! :-) Hurrá!
 

• Elvesszük a rokkantak járadékait!
Várunk... semmi!
 

• Munkahelyek helyett  közmunkát teremtünk,
nekik ez sem fog feltűnni!

Tényleg nem! Na egészen jól  haladunk...  Nyomjuk
meg egy kicsit jobban a gombot!
 

• Becsapjuk őket és elvesszük az otthonaikat!
Hú,  de  jó  gondolat,  képzeld  mennyi  helyre
mehetünk majd egerészni!

Semmi....semmi.....semmi............................................
...................és még mindig semmi........!
 

Nézd már meg, élnek
ezek  még
egyáltalán???
-Igen!  Élnek!  És
rettenetesen  félnek!
Gyávák! És  nem
tesznek semmit!

Azon  veszekednek,  hogy  legközelebb  melyik
macskára  szavazzanak!   
Hát  ezt  nem  gondoltam  volna!  Totális  győzelem!
Ezek után már tényleg azt tehetünk velük, amit csak
akarunk!
-Te!  Nekem  megjött  az  étvágyam  is  ettől  a
gondolattól............!
 
(Haárné Puskás Katalin írása)

Miért nagyon fontos
most elmenni szavazni?

 
okan  úgy  gondolkodnak,  hogy eddig  is  volt
Győrnek polgármestere, ez után is lesz, akkor
is,  ha  nem  megyek  el  szavazni....

 
S
Nos, ez valóban így van, csak épp az nem mindegy,
hogy  milyen  polgármestere  lesz  és  most  kivételes
lehetőség van, mert a jelöltek között nem csak olyan
van, aki végre nem a jobb-bal oldal viszálykodásával
foglalkozna a felépített értékeket lerombolva, hanem
ráadásul  olyan,  aki  teljesen  független  a
nagypolitikától,  a  rivalizálástól,  pénzügyekhez  értő
szakember,  és  a  közéleti  munkássága  is  az
igazságtalanságok  visszaszorításáról,  a  jogsértések
megszüntetéséről  szólt.  Olyan  is  van  a  jelöltek
között, akinek nem csak írásba adott programja van,
ami  már  most  is  nagy  népszerűségnek  örvend,  de
önként írásban tett  súlyos vállalásai is vannak, ami
felelősséggel jár számára a város érdekében.

De  ha  ezek  nem
elegendőek,  akkor
lássunk  néhány
gyakorlati  példát,  hogy
miért  érdemes  most,
január  26-án  elmenni
szavazni:

1.  Hogy  felszámolásra  kerüljön  az  összes  fizető-
parkoló és legyen ingyenes elegendő ezentúl...

2.  Hogy ne  csak  meghalni  menjünk a  kórházakba,
hanem  számíthassunk  rá,  hogy  hamar  és
szakszerűen el is látnak majd.

3. Hogy nekünk, magyaroknak ne csak az ipari- és
génmódosított,  szennyezett,  élelmiszernek  nem
nevezhető  anyagok  legyenek  helyben
beszerezhetőek,  hanem  egészséges  élelmiszerek  is
kerüljenek a boltok polcaira megfizethető áron.
4. Hogy ne nézzék Győr lakosait  kísérleti egérnek,
ne játsszanak az életünkkel,  és ne kelljen  rákot és
más  súlyos  egészségügyi  panaszokat  okozó
elektromágneses sugárzásban éljünk! (5G)

5.  Hogy  a  betegségmegelőzés és  a  természet-
gyógyászat is méltó helyet kapjon Győr életében.
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6.  Hogy  kényelmes,  klímás,  és  környezetbarát
módon tömegközlekedhessünk, ráadásul olcsóbban!

7. Hogy diákok részére ingyenes legyen a nyomtatás
és fénymásolás.

8.  Hogy  az  ellopott  pénzek  visszakerüljenek az
önkormányzat kasszájába.

9.  Hogy ne legyen Győrben egyetlen kilakoltatás
sem!

10. Hogy megszűnjenek az illegális szemétlerakások,
és Győr tiszta,  független, stabil város lehessen, ahol
az emberek  mindig belelátnak, és bármikor  bele is
szólhatnak a város közügyeibe.

Aki  még  ennél  is  többre
vágyik,  annak  ajánlom
figyelmébe  Hajnal  János
hivatalos  weboldalát,
(www.hajnaljanos.hu)  ahol
a  helyi  programok  és
népszavazási  tervek  is  fel
vannak sorolva....

Ha  viszont  annyit  sem
teszünk  meg  a  saját
sorsunkért,  hogy  január
26-án  elmenjünk  szavazni,
akkor  viszont  nem  csak

mindez  a  sok  érték kimaradhat,  de  ráadásul
áldozatává válunk annak a jövőnek, amit mások
teremtenek nekünk!
(Hajnal János írása)

A TURUL Tanács
ajánlása

 TURUL Tanács azzal a céllal jött létre, hogy
a  felkért  szakértőinek  és  tagjainak
munkássága,  útmutatásai  által  kiutat

mutasson  a  kialakult  helyzetből,  segítve  ezzel  az
erkölcsi  és  értékrendi  megújulását,  fenntartható
létezését Magyarországnak.

A
 www.turultanacs.org

Tisztelt Győri Választó!

Fogadd tiszteletünket és elismerésünket, mert ha

Te ezen sorokat olvasva, időt és figyelmet szentelsz e
tartalomnak,  az  azt  jelenti,  hogy  felelősséggel
viseltetsz sorsod alakulását illetően.
Szeretnénk  felhívni  megtisztelő  figyelmedet  arra  a
tényre, hogy  azon kivételesen szerencsés emberek
közé  tartozol  Magyarországon,  akinek  van
lehetősége valódi alkalmassággal rendelkező, egyéni
érdekektől mentes, írásban rögzített vállalásaiban is
elkötelezett,  erkölcsi  és  értékrendi  megújulást
biztosítani képes polgármester jelöltet  támogatni
felelős döntéseddel, megtisztelő bizalmaddal.

Teheted ezt úgy, hogy biztos lehetsz benne, hogy
nem  élnek  vissza  bizalmaddal,  s  minden
lehetőséget  megragadva  a  tiszta  és  átlátható,  az
erkölcsi és értékrendi megújulásra építkező működés,
és  a  győri  lakosság  érdekeinek  védelme  fogja
jellemezni a győri polgármester működését.

A jelenben egyetlen jelölt rendelkezik olyan szintű
alkalmassággal, a példamutatást és a hitelességet
megalapozó,  írásban is  rögzített  vállalásokkal  és
elkötelezettséggel,  melyek  a  választásokat
követően is, számon kérhető módon biztosítják az
ígért célokért való tiszta és átlátható működését.

Mi nem kívánunk befolyásolni, megfosztani a döntés
jogától,  s  megmondani,  hogy  kire  szavazz,  s
megtisztelő támogatásod ki mellé rendeld. Mi abban
kívánunk  segítséget  nyújtani,  hogy  a  megfelelő
ismeretek  birtokában,  döntésképes  állapotba
emelkedve, felelősen hozd meg döntésed, mely az
elkövetkező időkben egyéni és társadalmi életedre is
jelentős hatást gyakorol. 

Mi azt kérjük, hogy bölcsen vizsgáld meg, 
hogy az egyetlen, egyéni érdekektől mentes jelölt, 

Hajnal János,
 

milyen írásban rögzített és számon kérhető
vállalásokat tett, hogy a tiszta, átlátható, 

a győri emberek érdekeit szolgáló városvezetés
megvalósulhasson.
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Hajnal János Önként tett
vállalásainak kivonatolása:

 

1.  Amennyiben  munkássága  során  a  választók
bizalmával  visszaél,  nem  a  választáskor
meghatározott  célokért  és módon cselekszik,  csalás
bűntette miatt kötelezően eljárás induljon ellene.
 

2.  Bűncselekmény,  visszaélés  vagy  mulasztás
elkövetése  esetén  az  érvényes  büntetési  tétel
háromszorosát kell kötelezően kiszabni rá.
 

3.  Jóvátételi  és  kártérítési  kötelezettség  terheli  az
általa  okozott  kárért,  s  a  keletkezett  kárért  teljes
vagyonával felel.
 

4.  Évente  kötelezően  kiemelt  vagyonosodási
vizsgálatnak veti alá magát.
 

5. Juttatása az átlagbérhez rögzített mértékű, s nem
haladhatja meg az átlagbér kétszeresét.
 

6.  Semmilyen előjogot  és  kiváltságot  nem élvez,  a
társadalom  más,  kötelezettségeit  teljesítő  tagjaival
szemben.
 

7.  Kötelezi  magát  a  törvényes  működési  rend
helyreállítására, mely joghatás kiváltására alkalmas.
 

A teljes vállalás letölthető Hajnal János weboldaláról:
www.hajnaljanos.hu

 

További részletes ismeretek a megrendezésre
kerülő lakossági fórumon, melynek helye és

időpontjai:
 

Generációk Háza,
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Időpont: 2020. január 18 és 25. (szombat),
délután 15:30
 

Igazság vagy gazság?
 

Te választasz!
„Vidd hírét az igazaknak”

 

Tisztelettel: a TURUL Tanács
(Bódi Tibor írása)

5G Ellenes Globális
Tiltakozás

Veszélyes-e az 5G? 

Valóban okozhat rákot?

Az 5G Győrben is elindult, joga van tudni róla!

Az 5.generációs mobil hálózat egy új korszak nyitányát
ígéri, de kinek?

A  3G  és  4G  után  Földünkön  megkezdődött  az  5G
rendszerek kiépítése. 

„Világszerte  a  távközlési  vállalatok  a  kormányok
támogatása  mellett  mind  készen  állnak,  hogy
elkövetkező  két  éven  belül  beindítsák  az  ötödik
generációs  (5G)  vezeték  nélküli  hálózatot.  Ezzel
eddig  soha  nem  látott  világszintű  társadalmi
változásként  elismert  eredményeket  érnének  el.
„Okos”  otthonaink,  „okos”  vállalkozásaink,  „okos”
autópályáink, „okos” városaink és önvezető autóink
lesznek majd. Tulajdonképpen bármi, amink van és
amit  megveszünk,  hűtőszekrényektől  kezdve  a
mosógépeken  át  a  tejesdobozokig,  fésűkig  és  a
pelenkákig,  antennával  és  mikrocsippel  lesz
felszerelve,  és  vezeték  nélküli  kapcsolata  lesz  az
internettel. A Földön mindenki szupergyors, alacsony
késésű  vezeték  nélküli  kommunikációt  használhat
majd  bárhonnan  a  bolygóról,  még  esőerdőkből,  az
óceán közepéről vagy akár Antarktiszról is.”

2017-től,  a  bevezetésekkel  párhuzamosan,  az
Amerikai  Egyesült  Államokban,  egy  orvosokból,
tudósokból  és  szakemberekből  álló  csoport,  a
lakossággal karöltve aggodalmát fejezte ki, melyben
kifogásolta,  hogy  mindezt  tesztelés  és  az  életre-,
egészségre  kifejtett  hatás  vizsgálata  nélkül,
alapvető  emberi  jogaink  figyelmen  kívül
hagyásával  tették  és  teszik. Ma  már  48  ezer
szakember  kapcsolódott  a  programhoz.  Arthur
Firstenberg  és  csapata  elkészített  egy  fellebbezést,
amelyet nemzetközi szinten juttatnak el az ENSZ, a
WHO, az EU, az Európai Tanács és minden nemzet
kormánya számára. 

„Alulírott,  a  204  országok  tudósai,  orvosai,
környezetvédelmi  szervezetei,  valamint
állampolgárai  sürgősen kérelmezzük  az  5G (ötödik
generációs)  vezeték  nélküli  hálózat  felállításának
leállítását, beleértve a műholdak 5G hálózatát is. Az
5G  rendkívüli  mértékben  növelni  fogja  a
rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettséget a
már működő 2G, 3G és 4G hálózatok mellett. Az RF
sugárzás  bizonyítottan  káros  az  emberek  és  a
környezet számára. Az 5G bevetése embereken és a
környezeten való kísérletezésnek minősül, amelyet a
nemzetközi  törvény  bűncselekményként  tart
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számon.”

Nade, mire is akarják használni az 5G-t, nem elég
a 4G? És hová sietünk ennyire?

Lakossági  használatban a  4G már  mindent  tud,  mi
szem  szájnak  ingere.  A  promóciók  egyértelműen
ipari  méretű  felhasználást  mutatnak  be:  okos
otthonok,  önvezető  autók,  okos  mérők,  az
egészségügyben  való  felhasználás,  virtuális  világ.
Egy olyan új technológiával, amelynek hatását nem
vizsgálták:

“Egyelőre  nem  lehet  azt  mondani,  hogy  az  5G-
hálózatok valódi egészségügyi kockázatot jelentenek
az ember  számára,  de  az ellenkezőjét  sem  lehet
egyértelműen  kijelenteni.  Ehhez  hosszabb  időt
felölelő  vizsgálatok  kellenének,  ám  ilyen  hosszú
kísérletekre a bevezetés küszöbén már egész biztosan
nincs  idő.”  –  mondja  Thuróczy György,  a Nemzeti
Népegészségügyi  Központ  sugárbiológiai  és
sugáregészségügyi  főosztályának  illetékes
osztályvezetője

Az  5G  nem  valami  kiváltására  készült  (3G,  4G)
hanem új  antennák  és  rendszerek  kiépítését  jelent,
terhelve ezzel a már egyébként is erős elektroszmog
mértéket. 

Mi a helyzet szűk 
hazánkban, és azon belül 
is Győrben?

2019.májusában 
bekapcsolta első 5G-s 

bázisállomásait a Telenor Magyarország Győrben.

„A cég egyelőre teszt jelleggel, Győr belvárosában, a
Széchenyi István Egyetemmel karöltve indította el az
új  hálózatot,  kereskedelmi  forgalomban  elérhető
infrastruktúra-háttérrel. 
A szolgáltató 5G-s teszthálózata az első olyan, több
állomásból álló hálózat az országban, melyet nem
kizárólag belső tesztelésre használ egy szolgáltató,
hanem partnereket is felenged rá.
Az operátor két új, 5G-s állomást épített fel az elmúlt
hetekben Győrben. Mindkettő két cellával sugároz a
3600 MHz-es, úgynevezett „úttörő” 5G frekvencián,
100 MHz széles frekvenciasávon. 

Még  mielőtt  az  5G-t  akár  javasolták  volna,
tucatnyi  petíció  és  kérés  került  benyújtásra
nemzetközi  tudósok  által,  beleértve  a  Freiburger
Kérést is,  amelyet  több,  mint  3  000 orvos  írt  alá,
(szerkesztői  kiegészítés:  Dr.  Dézsi  Csaba  vajon

hogyan vélekedik erről a kérdésről orvosként?) kérve
a  vezeték  nélküli  technológia  terjesztésének
leállítását és moratóriumot az új bázisállomásokra.
2015-ben,  215  országból
származó  tudósok  jelezték
aggodalmukat  az  Egyesült
Nemzetek  Szövetsége  (ENSZ)
és  az  Egészségügyi
Világszervezet  (WHO)  felé.
Állításuk szerint „számos közelmúltbeli tudományos
publikáció kimutatta, hogy az EMF [elektromágneses
mezők]  a  legtöbb  nemzetközi  és  nemzeti  irányelv
által  előírt  szintek  alatt  gyakorol  hatást  az  élő
szervezetekre.”  Több,  mint  10  000  szakértő  által
felülvizsgált tanulmány bizonyítja az RF sugárzás
káros hatását az emberi egészségre. 

A hatások közé sorolhatók:

•  Szívritmus  megváltozása  •  Génkifejeződés
megváltozása  •  Metabolizmus  elváltozása  •  Őssejt-
fejlődés  megváltozása  •  Rákbetegségek  •  Szív-  és
érrendszeri  betegségek  •  Kognitív  zavarok  •  DNS
károsodás • Negatív hatások a jó általános közérzetre
•  Megnövekedett  szabadgyök-szám  •  Tanulási  és
memóriazavarok  •  Csökkent  spermium  funkció  és
minőség  •  Elvetélés  •  Neurológiai  károsodás  •
Túlsúly  és  cukorbetegség  •  Oxidációs  stressz  A
gyerekekre  gyakorolt  hatások  közé  sorolható  az
autizmus,  a  figyelemhiányos  hiperaktivitás  zavar
(ADHD), és az asztma. 

Létezik  egy  új  fogalom,  az  elektromágneses
túlérzékenység  (EHS),  amely  rádióhullám
betegségként ismert, Brüsszel és  az Európa Tanács
által  elismert,  és  kutatások  igazolják  a  létét.
Tünetei közé tartoznak az alvászavarok, rendellenes
vérnyomás  és  szívritmus,  emésztési  zavarok,
hajhullás,  fülzúgás  és  bőrirritáció.  A  szubjektív
tünetek  csoportja  magában  foglalja  a  szédülést,
émelygést,  fejfájást,  memóriavesztést,
koncentrációképtelenséget,  fáradtságot,  influenza-
szerű  tüneteket  és  szívfájdalmat.  Az  2016-os
EUROPAEM EMF Útmutató szerint az EHS akkor
bukkan fel, ha az emberek „mindennapi életük során
folyamatosan  ki  vannak  téve”  a  növekedő  EMF
szinteknek,  és  hogy  az  „EMF-nek  való  kitettség
csökkentése  és  megelőzése”  szükséges  a  betegek
gyógyulásához.  Az  5G  bevezetésével  Nemzetközi
jogokat sértenek meg.

Ilyen  az  Egyesült  Nemzetek  Szövetségének  a
Gyermek  Jogairól  Szóló  Egyezménye,  mely  a
gyermekek  biztonságos  fejlődésével foglalkozik,
vagy a Nürnbergi Kódex (1947) minden embereken
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végzett  kísérletre  vonatkozik,  tehát  az  5G  hálózat
beindítására is annak új, magasabb RF sugárzásával,
amely  a  piacon  való  indítása  előtt  nem  került
tesztelésre. „Az emberi alany önkéntes hozzájárulása
feltétlenül  szükséges”  (1.  cikk).  Az  5G-nek  való
kitettség  önkéntelen  lesz.  „Egy olyan kísérlet  sem
végezhető, amely során a priori ok van feltételezni,
hogy  halált  vagy  fogyatékosságot  okozó  sérülést
okozhat (5. cikk). A több, mint 10 000 tudományos
tanulmány  eredménye,  valamint  több  száz
nemzetközi szervezet hangja, amely több százezer
olyan  tagot  képvisel,  aki  a  már meglévő  vezeték
nélküli távközléses berendezések miatt fogyatékot
okozó sérülést szenvedett el vagy otthonából kellett
eltávoznia  mind  „a  priori  ok,  amely  által
feltételezhető,  hogy  halált  vagy  fogyatékosságot
okozó sérülést okozhat”. 

Mondjon NEM-et az 5G-re!

Világszerte  egyre  több  ország,  tartomány  és  város
nyilvánítja  ki,  hogy nem kívánja az 5G rendszerek
kiépítését.  Brüsszel,  Olaszország,  Lengyelország  és
egyre több ébredő város mond nemet az élet-, és az
emberiség védelmében!

5G  Ellenes  Globális
Tiltakozás  Napja  –
2020. január 25.

Nemzetközi  5G
ellenes
megmozdulások
szerveződnek  2020.
január  25-én
szombaton  a  világ
nagyon  sok
országában.  (31
ország)  Ez  az  első
ilyen  széles  körű
összefogás.
Magyarország  is

csatlakozik  a  nemzetközi  eseményekhez,  többek
között,  az  Önök városában,  Győrben is  szervezünk
demonstrációt. Jöjjön el, tudjon meg többet, írja alá
a nemzetközi-, és hazai petíciót, amelyet eljuttatunk
a megfelelő kormányzati szervekhez. 

A  cikk  megírásához  használt  Fellebbezés  teljes
szövege, bővebb információ és a petíció a facebook
eseménynél olvasható: 

„5G Ellenes Globális Tiltakozás.”

stop5ginternational, web: www.5gspaceappeal.org 

5G Ellenes Globális Tiltakozás Napja
A helyi rendezvény helye és időpontja:

2020 január 25. Győr
Megyeház tér 10.00 – 13.00

facebook.com/events/503834816928411

Szervező: Hajnal János – független 
polgármesterjelölt

Az eseményt nem
csak támogatja, de
fel is lép rajta az
Egység zenekar.

Hajnal János független
polgármesterjelölt

bemutatkozása
Ami nem vagyok:

Nem  vagyok  Fideszes,  és  nem  a  helyi  Fideszes
korrupt  önkormányzatból  léptem  elő
polgármesterjelöltnek.
Nem vagyok  ellenzéki  sem,  mert  tudom jól,  hogy
semmivel  sem  jobbak vagy  mások,  ugyanúgy  a
gengszterváltás utáni gengszterek ők is....

Nem  vagyok  sportoló,  nem  vagyok  orvos,  nem
vagyok  vőfély,  nem  vagyok  egyetemi  tanár,  nem
vagyok  párttag,  nem  is  voltam  és  nem  is  leszek
ebben a diktatúrában.

Nem  vagyok  az,  aki
megfutamodik,  ha
nehézségekkel  vagy
akár  a  korrupt
hatóságokkal  kerül
szembe.
(google: A NAV és az érvénytelen Alaptörvény – teljes film.)

A  lehetetlen nincs  a  szótáramban,  amit  kitalálok,
azt tűzön-vízen át végig viszem.
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Nem  vagyok  a  Soros  embere,  én  becsületes
munkából,  a  saját  17  éve  működő  informatikai
vállalkozásomból élek.

Nem  vagyok  kettős  állampolgár, sosem  jártam
Izraelben,  bár  tudom,  hogy  Jeruzsálem  régen  a
szkítáké volt, akik az őseim.

Nem  vagyok  törzsgyökeres  győri  sem,  viszont
hatalmas  kapcsolatrendszerem  van  Budapest  felé,
amit  így  a  győriek  érdekében  is  kamatoztatni
tudok!

Ami vagyok:

Egy  ezermester,  akivel  emiatt  már  poénkodnak,
hogy  akkor  a  polgármester  1  az  1000  közül.
Egy  családapa,  akinek  3  tündéri  kislánya  van.
Egy  szerető  férj,  10  éves  házasságban.
Egy  vállalkozó, akit a törvénytelen hatalom el akar
lehetetleníteni minden áron, de ez 4 éve nem sikerül
nekik!
Egy szabadságharcos, aki küzd a magyar nemzetért.
Egy  jogvédő  aktivista,
aki  ott  van,  ha  csalárd
módon a bank profitért,
az  utcára  tesz  vétlen
családokat!

Egy erős  igazságérzettel rendelkező  ember,  akit  a
saját anyagi érdeke ellenére Győrbe vitt a szíve, hogy
tehessen  valamit  most  épp  a  győriekért.
Egy  sikeres  üzletember,  aki  bár  nem  kapitalista,
mégis mindene megvan a hazája szabadságán kívül,
hogy boldog lehessen.
Egy  igazi  magyar  értékrendű  ember  vagyok,
szeretem a hazámat, és ebbe Győr is bele tartozik!

Az  írásos  programomat,  a  népszavazási  terveimet
elolvashatják a  weboldalamról:  www.hajnaljanos.hu

A programom további sarokpontjai:
1. E-demokrácia rendszer az önkormányzat-
hoz, hogy a helyi lakosok aktívan részt vehessenek a
közügyekben.

2. Helyi közösségek és civil szervezetek aktív 
támogatása.

3. Közösségépítő tevékenység, ismeretterjesztő 
rendezvények szervezése.

Legyen Győr fejlődő,
önellátó, független,

szabad város!
Közösen meg tudjuk

 csinálni mindezt.

Hajnal János – független
polgármesterjelölt

Figyelem!
Patkányfogó-
építő verseny!

 
Köztisztasági  problémák
miatt  Hajnal  János
független
polgármesterjelölt  a
lakosság  bevonásával

patkányfogó-építő versenyt hirdet!

Sajnos  Győr  életét  napi  szinten  keseríti  az
elszaporodott  rágcsálók  jelenléte,  ami  nem  csak
esztétikai  értelemben  vet  rossz  fényt  a  városra  a
városvezetés  tevékenységét
tükrözve,  de  egészségügyi
aggályokat  is  felvet!
Ugyanis  a  rágcsálók  nem csak
élő  vírus  és  baktériumbuszként  funkcionálnak  és
emiatt  fertőzéseket  terjesztenek, de ha elég éhesek,
akkor  akár  meg  is  haraphatják  az  embereket.  A
kisgyerekek  még  nagyobb  veszélynek  vannak
kitéve!

A  helyzet  kezelése  nagyon
fontos,  és  szerencsére  nem
igényel  komoly  anyagi
befektetéseket  sem.  Pusztán  a
szándék  és  némi  fantázia
elegendő ehhez!

Az  előkészületek  azonnal  indulnak,  a  versenyre
nevezni pedig 2020. január 24. 23:59-ig lehet!
A  részvétel  feltételei,  a  nyeremény  kategóriák,  a
nyeremények  listája,  és  a  további  részletek  az  erre
vonatkozó weboldalon találhatóak!
 
www.hajnaljanos.hu/patkanycsapda
 
Hajnal János – független polgármesterjelölt felhívása
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Egy húsbavágó téma!

Nem csak klímavészhelyzet
van, de alkotmányos

válsághelyzet is!

Akár kormánypárti, akár ellenzéki, akár kívülálló
valaki, akkor is érintett!

okan  tudják  már,  és  sokan  még  nem,  hogy
Magyarország  Alaptörvénye  jogilag
érvénytelen, hiszen 2011-ben a magyar állam

jogrendje  nem  tette  lehetővé az  országgyűlés
számára  (2/3-addal  sem!),  hogy  önállóan
alkotmányozzon,  a  magyar  nép  kihagyásával!
Az  Alkotmány  19.  §  (3)  a)  behatárolja  az
országgyűlés alkotmányozással kapcsolatos jogkörét,
amibe  Magyarország  Alaptörvényének  megalkotása
már nem fér bele!

S

A jogi  érvénytelenség  pedig  annyit  jelent,  hogy  a
Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  továbbra  is
hatályban van, mivel azt csak a magyar nép tudja
népszavazással  hatályon  kívül  helyezni.
A  magyar  államapparátus  üzemeltetése  a
Magyarország  Alaptörvénye  nevű  törvényként
érvénytelen  jogi  irományra  hivatkozva  súlyosan
sérti  a  magyar  állam  jogát,  a  magyar
állampolgárok  alapvető  állampolgári  és  emberi
jogait.  Ez  az  állapot  nem  más,  mint  egy
államcsínynél súlyosabb,  vélhetően  állampuccs
cselekedet  következménye,  ami  nem  csak
kötelezettséget ró a magyarokra, de szerencsére  egy
békés  lehetőséget  is  kínál a  jogellenes,  hazánkkal
egyező  nevű  „Magyarország”  elnevezésű  diktatúra
felszámolására.

A  jogállam  helyreállításáért  szerveződő
mozgalomhoz  is  keresünk  helyi  aktivistákat,  hogy
minél  hamarabb  kialakulhasson  újra  a  törvényes
rend.  Erről  többet  részletesen  olvashatunk  a
Népszuverenitás Mozgalom weboldalán:

www.nepszuverenitas.hu

Miért nagyon fontos ez?

Saját  és  családja  és  jövője  szempontjából  is
húsbavágó a téma!

Miért  engedhetnek  meg  maguknak  szinte  bármit  a
politikusok?

Miért  nyúlhatnak  hozzá  a  közpénzhez  lényegében
büntetlenül?

Miért hallgat erről az egész média, kormánypárti és
ellenzéki egyaránt?

Miért érezhetjük úgy, hogy az EU támogatások nem
a megfelelő helyre kerülnek?

Miért  nem  érdemes  sem  kormánypárti  sem
„ellenzéki” politikust támogatni?

A Népszuverenitás Mozgalom azért lett életre hívva
az  1848-as  dicső  szabadságharcunk  170  éves
évfordulójának  napján  (2018.  március  15-én)  mert
azt tapasztaltuk, hogy azok a problémák, amit őseink
megfogalmaztak  12  sarkalatos  pontban,
napjainkban  teljes  egészében  újra  aktuálisakká
váltak,  a  magyar  nép  sajnos  hagyta  ezeket  a
vívmányokat leépülni,  és még csak nem is tudunk
róla, hiszen a sajtószabadság is közte van! Ennek a
hiánya  pedig  meggátolja  a  magyar  nép
szabadságának  további  alappillérei  állapotáról  való
informálódást...  A  sajtószabadság  hiánya  tette
lehetővé  ezt  a  jogellenes,  súlyosan  alkotmánysértő
diktatúrának a létrejöttét is!

Ezért  is  kérjük  a  lakosságot,  hogy  velünk,  a
Népszuverenitás Mozgalom tagjaival közösen tegyen
lépéseket  elsősorban  a  sajtószabadság  kivívásáért,
mert  ha  az  sikerült,  akkor  a  hazugságra  épülő,
jogellenes  diktatúra  már  viszonylag  könnyen  és
békésen  felszámolható,  utána  pedig  a  maradék
alappillér  is  helyrehozható,  amik  a  szabadságunk
további feltételei....

Mindezekről  informálódhatunk,  ha
utánaolvasunk  a  következő
webcímen: www.nepszuverenitas.hu

(Hajnal János írása)
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Ilyen lesz a 
Magyar Államban az 

új személyi igazolvány!

 Magyar  Köztársaság  Képviselete,
mint  a  törvényes  magyar  állam,  a
Magyar  Köztársaság,  jelenleg

egyetlen törvényes és hivatalos szerve
A

(a  továbbiakban:
Képviselet),  az
Alapító
Nyilatkozatával
összhangban,  új

személyazonosító  igazolvány  kibocsátásáról
döntött.

Erre  annak  a
jogellenes állapotnak
megszüntetése
érdekében  van
szükség,  hogy  a
magyar
állampolgárok, akik jog szerint jelenleg is a
Magyar  Köztársaság  állampolgárai,  nem
tudják  a  lejáró  személyazonosító
igazolványukat  az  állampolgárságuknak
megfelelő  „Magyar  Köztársaság”  feliratú
okmányra  cserélni,  ezért  kénytelenek
elfogadni  a  törvényes  magyar  állam
jogrendjét  sértő  „Magyarország”  feliratú
okmányt. 

A  Képviselet  tájékoztatta  az  új
személyazonosító  igazolvány  kibocsátásáról
az Európai Unió és a Schengeni egyezmény
tagállamait, az Európai Bizottságot, valamint
a  nemzetközi  bíróságokat.  A  tagállamok
részéről  kifogás  a  megadott  határidőn belül
nem érkezett. 

A Magyar Köztársaság immár a szabadság
szigete lett, mert abban már csak egy

döntéshozó van, a magyar nép, melynek
így lehetősége van pártérdekektől

mentesen alkotmányozni.

A Magyar Köztársaság
Képviseletének hivatalos weboldala:

www.magyar-allam.com
(Bende István írása)

Az emberi lény és az
állam kapcsolata

1. rész: Az ember és a személy

Az  államot  legtöbb  megfogalmazásban  hatalmi
intézménynek  határozzák  meg,  amelynek
rendelkezési joga van egy adott ország területe, és az
állami  törvényeken  keresztül  az  adott  ország
lakossága  felett.  Röviden:  az  állam  uralkodik  egy
adott terület és az azon élők felett.

Ez  azt  jelenti,  hogy  a  lakosságnak  az  állammal
szemben  kötelezettségei  vannak,  és  cserében  az
állam  jogokat  ad  (néhány  alapvető  jogon  kívül
annyit, amennyit akar). Akinek ilyen módon jogai és
kötelezettségei vannak, azok a jogban az úgynevezett
jogalanyok.

Ha  azonban  elővesszük  a  nagyítónkat,  és  a
nagyítónkon keresztül közelebbről megvizsgáljuk ezt
a  kérdést,  akkor  azt  látjuk,  hogy  az  állami
törvényekben az ember szó nagyon ritkán fordul
elő, és akkor is mindenütt az ember tiszteletéről és
az  ember  védelméről  találunk  dolgokat  és  még
csak  véletlenül  sem  találunk  az  ember számára
előírt kötelezettségeket.
Ilyenre  példák:  „Az  emberi  lét  alapja  az  emberi
méltóság.”  „Az  emberi  méltóság  sérthetetlen.”
„Minden embernek joga van az élethez és az emberi
méltósághoz.”

Azt láthatjuk, hogy a törvények nem emberre, hanem
személyre  vonatkoznak,  és  mivel  az  ember  a
törvényekben  kiemelten  meg  van  különböztetve  a
személytől, ezért nyilvánvaló, hogy  a személy nem
lehet azonos az emberrel, a személy nem jelenthet
embert, tehát a személy egy fikció*.
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Nos,  a  komikus helyzet  valójában az,  hogy bár  az
állami  törvények  emberre  nem  vonatkoznak,
valamint  az  állami  hivatalok  (és  ide  tartoznak  a
bíróságok is) tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy
az élő ember egyáltalán nem fikció,  mégis, ha az
élő  ember,  bár  tudatlanságból,  mégis  a  saját
jószántából  magát  fiktív  „személynek”  (pl.  legelső
sorban állampolgárnak) igazolja, ezt a valótlanságot
az  állami  hivatalok  valónak  fogadják  el  és  ettől
kezdve  az  embert  a  törvény  hatálya alá  tartozó
fikcióként  fogják  kezelni.  Ezért  tud  az  állam
uralkodni az országban élő emberek felett.

Tudatlanságból  azt  hisszük,  hogy  az  állam szolgál
minket és a pozíciókat betöltők közszolgák, holott mi
vagyunk a „köz”, és mégsem ők szolgálnak minket,
hanem mi  őket.  Nem mi  mondjuk  meg,  hogy mit
tegyenek  az  érdekünkben  és  mennyi  fizetésért,
hanem ők mondják meg, hogy mit kell  tennünk az
államért,  azon  keresztül  értük,  és  ezért  ők  mennyi
fizetést kapnak tőlünk!

Ezt  úgy  érik  el,  hogy  elhitetik  velünk,  hogy  mi
személyek  (fikciók)  vagyunk,  és  mi  tudatlanságból
önként  személynek  vallva  magunkat,  alárendeljük
magunkat  az  állam,  vagyis  a  „közszolgák”
hatalmának.

Tanulság:  a  döntés  a  mi  kezünkben  van:  ha  azt
kívánjuk, hogy ne mi szolgáljuk az államot, hanem
inkább engedjük végre, hogy az állam szolgálhasson
dolga szerint minket, akkor kezdjünk el élni emberi
minőségünkben  és  például,  többé  ne  gondoljuk
magunkról,  hogy  alantas  és  élettelen  fikciók
vagyunk!

*  A jogi  fikció az abban való hit  vagy feltételezés,
hogy  valami  igaz,  ami  nem  igaz.  Jogi  érvelésben
használják  a  törvénnyel  szemben  felmerülő
problémás  helyzetek  elkerülésére,  megváltoztatva  a
törvény alkalmazását, de a szövegét nem.

(A Felismerések c. online adás készítőinek csapata)

Váljunk emberi
erőforrásból

szabad emberré!
Ön szerint normális az, hogy mi szolgáljuk az

államot, nem pedig az állam minket?

Ön szerint normális az, hogy az állam csak emberi
erőforrásnak tekint?

Ön mi lenne inkább?
Az állam szolgája, vagy az állam tulajdonosa?

Várjuk Önt is teljes jogú társtulajdonosként!

* * *

Az  évezredes  múltra  visszatekintő  Magyar
Társadalom  eddig  példa  nélkül  álló  népi
kezdeményezéssel,  tisztelegve  őseinknek  és
hazánknak,  egyedülálló  példát  mutatva  a  világ
valamennyi  nemzete  számára,  ünnepélyesen
megerősíti  nemzeti  összetartozását  azzal,  hogy
kifejezi  el  nem  évülő  tulajdonjogát  a  mindenkori
Magyar Állam felett.

A  tulajdonjogi  igénybejelentéseket  a  Magyar
Köztársaság  Képviselete  kezeli,  és  a  tulajdonjog
bejegyzéséről  a  tulajdonos  számára  sorszámozott,
személyre szóló, színes okiratot állít ki.

Csatlakozzon  Ön  is  a  Magyar  Társadalom  hű  és
elkötelezett tagjaként ehhez a rendkívüli, történelmi
jelentőségű jogi aktushoz!

Itt jelentkezhet, érdeklődhet:egysegbe@egysegbe.hu

Győr  most  úttörő  lehet  ebben  a
kezdeményezésben  ha  Hajnal  Jánost  választja
polgármesternek,  mert  a  Magyar  Állam
tulajdonosaiként  a  város  lakói  a  várost  érintő
legfontosabb  kérdésekben  már  maguk
dönthetnek, amihez ő minden támogatást meg fog
adni.

Vele a jövő Győrben már nem épül, hanem itt van!
 
(Bende István írása)
 

Ez a jogi értelemben kampányplakát nem közpénzből, hanem
civil  aktivisták,  és  civil  szervezetek  szorgos  munkájából,
anyagi támogatásából jött létre. Sajnos nem is tudtunk belőle
eleget gyártatni, mert sem az anyagi keret, sem a kiszórásához
szükséges aktivitás nem engedte. Ha úgy gondolja, hogy ezek
hasznos és/vagy fontos információk és minden győri lakosnak
a  postaládájában  ott  lenne  a  helye,  és  szeretne  ez  ügyben
segíteni  nekünk  a  közös  jövőnk  kialakítása  végett,  akkor
sürgősen vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy még időben fel
tudjuk használni a támogatását, mielőtt a 26-ai szavazásra sor
kerülne...  Ne  feledjük,  hogy  ezek  a  civilek  által
megfogalmazott  célok,  a  hatalmi  elitnek  nem  érdeke,  ezért
más jelöltekre szavazással nem érhetőek el.
Segíts nekünk: www.hajnaljanos.hu/szuperplakat
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