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VENEZUELA EGY 200 ÉVE MAGYAR SEGÍTSÉGGEL ALAPÍTOTT, A MAI NAPIG
ÁLLAMI SZINTEN MAGYAR TÖRTÉNELMI JELKÉPEKET HASZNÁLÓ, A VILÁG
LEGNAGYOBB IGAZOLT OLAJKINCSÉVEL RENDELKEZŐ ÁLLAMA , AMELYNEK
SEMMI KÖZE A RÁKOSI / KÁDÁRI DIKTATÚRÁHOZ.
A CÉL MINÉL TÖBB VENEZUELAI ÁLLAM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT DIÁKOT
MAGYAR ÁLLAMI EGYETEMEKRE HOZNI, ILLETVE EZEN EGYETEMEK
SEGÍTSÉGÉVEL VENEZUELÁBAN PÉLDÁUL HALTENYÉSZTÉSI ILLETVE
AGRÁRPROGRAMOKAT BEINDÍTANI. JELENLEG CSAK 19 VENEZUELAI
ÁLLAMPOLGÁR FIZETŐS DIÁK TANUL MAGYAR ÁLLAMI EGYETEMEKEN. EZT A
SZÁMOT NAGYBAN NÖVELNI LEHET. A JELENLEGI VENEZUELAI KORMÁNY
TÍZEZRÉVEL KÜLDÖTT DIÁKOKAT KÜLFÖLDI EGYETEMEKRE.
TOVÁBBÁ NAGY PERSPEKTÍVA VAN A VÍZTISZTÍTÁSBAN ÉS A
ZÖLDENERGETIKÁBAN.
Klasszikus idézetek Orbán Viktortól:
„Nem arra kell figyelni, hogy hol van a labda, hanem hogy hova megy”
„A világgazdaság passzátszelét már nem nyugaton fújják”.
Ennek fényében teljes mértékben a Fideszt és Orbán Viktort támogató
szervezetünk a következőkre szeretne rávilágítani:
Venezuela egyre inkább Eurázsia felé fordul. Nekünk, magyaroknak a történelmi kapocs
miatt egyedi lehetőségeink vannak, arról nem is beszélve, hogy a venezuelai gazdaság
egyik irányítója Prof. Dr. Nelson Merentes Díaz (2x volt venezuelai jegybank elnök) a
budapesti ELTE egyetemen magyar állami ösztöndíjjal doktorált Summa Cum Laude
gazdasági matematikából és a Tv nyilatkozataiban ahol még magyarul is megszólal (0:12)
rendszeresen az egekbe magasztalja a magyarok tudását. Még a jelenlegi nehéz
helyzetükben is komoly állami beruházási programok futnak Venezuelában.
A Karib Tenger partján elhelyezkedő Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb
igazolt olajtartalékával (2x annyi olajuk van, mint Szaúd Arábiának). Ők rendelkeznek
világ 2ik legnagyobb ki nem bányászott aranytartalékával. Továbbá az összes fém
megtalálható, valamint stratégiailag fontos ritkaföldfém és uránium. Az alpesi éghajlatú
venezuelai Andok hegységben található a világ legnagyobb telepített fenyőerdeje. Náluk
van a világ 5ik legnagyobb édesvízbázisa valamint hatalmas mezőgazdaságra alkalmas
kihasználatlan termőföldek. Nem véletlen hogy jelenleg a 3 nagyhatalom, az USA, Kína
és Oroszország erősen törekszik Venezuela irányában. Az első kormányváltást próbál
(sikertelenül) előidézni az utóbbi kettő pedig komoly gazdasági projektekkel van jelen. Az
összes nyugat európai ország is hatalmas üzleteket köt (Németország (Siemens),
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Spanyolország, Portugália, Olaszország (mobiltelefónia), stb.). Venezuelában olyan
regionális nagyhatalmak is gazdaságilag jelen vannak, mint Törökország és Irán. Volt
olyan év, hogy a magyar gazdasággal összemérhető Belarusz éves GDP 10%-a
Venezuelába irányuló belorusz állami polgári (olajipari, építőipari, mezőgazdasági)
kivitelből származott. Még Ausztria is a budapesti székhelyű, de osztrák tulajdonú
Ples Zrt. révén magyar személyzettel, ezrével építette a könnyűszerkezetes
lakóhelyeket és gyárcsarnokokat a venezuelai államnak.
A http://www.mirandabudapest.org lap bal felső sarkából az “In English” menüpont alól a
kedves olvasó talál angol nyelvű információkat és képi anyagot Venezuela magyar
eredetére vonatkozóan.
A munkám okán Caracasban, az ottani parlament mellett irodánk van. A családom 200
éve él Venezuelában, mivel részt vettek a venezuelai állam megalapításában, amely
saját államiságának kifejezésére magyar történelmi szimbólumokat használ. Ennek oka
a következő:
A Mohács után a Magyarország nyakára ültetett, és a Spanyolországban született I.
Ferdinánd testvére, V. Károly uralta Latin Amerikát. Kevesen tudják, de Latin Amerikát a
dicsőséges magyar huszárság szabadította fel a Habsburg Bourbon gyarmati iga alól.
Spanyol Amerika legfőbb szakrális jelképét, Simon Bolivár (a földrész venezuelai
születésű felszabadítója) aranyból készült rubintokkal és gyémántokkal kirakott kardját,
a mai napig egy díszmagyar huszárezred őrzi Caracasban:
https://youtu.be/g9fhCO8DJXw?t=111
Bolivár Kardja olyan Spanyol Amerika egészének, mint a magyaroknak a Szent Korona.
A Bolivár Panteon Latin Amerikának olyan, mint anno a SZU-nak a Lenin Mauzóleum
volt, vagy mint az USA-nak a Kapitólium és Franciaországnak a Napóleon emlékmű
jelenleg. Venezuela saját magát Venezuelai Bolivári Köztársaságként határozza meg, a
nemzeti pénzük a bolivár, illetve Bolívia, mint ország és nemzet, pedig egyenesen
Simon Bolivárról nevezte el saját magát. Venezuelában a caraboboi csatamezőn
(Carabobo olyan, mint nekünk a világosi csatamező azzal a különbséggel, hogy
Caraboboban nyert a legyőzhetetlen magyar erő) ahol felszabadult Spanyol Amerika,
200 éve vigyázza az öröklángot a bolivári magyar díszhuszárság, amelyet a világ első 5
legrégebben folyamatosan szolgáló díszegysége között tartanak nyilván a buckingham
palota beefeaterjei, és a vatikáni svájci gárda mellet.
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Perspektivikus fénykép:
https://static.wixstatic.com/media/b9bc71_e26a5168265d478897251f9f35efe2a4~mv2.jp
g/v1/fill/w_975,h_655,al_c,q_85/b9bc71_e26a5168265d478897251f9f35efe2a4~mv2.we
bp
Őrségváltás videó:
https://youtu.be/4ubxD14D6vc

A bolivári huszárok a mai napig magyar kifejezéseket használnak, és a venezuelai
nemzeti bolivári Haderő (ottani honvédség) által készített filmben elhangzottak szerint,
ők bizony a magyar Corvin Mátyás király fiainak tartják magukat!
https://youtu.be/Kdcwtad0cc4?t=123
A Miraflores venezuelai elnöki palotát is a mi fiaink vigyázzák és a csapatzászló piros
alapon fehér- zöld betétes!
https://youtu.be/72bHvHG-VO8?t=311
A legfőbb nemzeti ünnepük alkalmával, június 24-én, a caraboboi csata emlékére
(olyan, mint nálunk március 15) országszerte még a nem magyar származású
bennszülött kisiskolás gyermekeket is díszmagyar huszár-egyenruhába öltöztetik:
https://youtu.be/qeTB4PN2nrk
Ennek az előzménye az, hogy a Venezuelában született Francisco de Miranda tábornok
a latin-amerikai szabadsághős 1785-ben Eszterházán lakott és kapott segítséget (egy
szobor őrzi emlékét a kastélyban) latin-amerikai szabadságharchoz. Mivel Miranda
révén a Venezuelában született Simon Bolivár magyar huszársegítséggel
felszabadította Dél Amerikát, ezért alapvetően hatott Széchenyi István munkásságára.
Simon Bolivár 1805-ben járt Párizsban tanítójával, Simon Rodriguezzel. Mint ismeretes
a Rákóczi szabadságharc leverése után a magyar huszárezredek Európa számos
országába emigráltak. Ezek közül talán a legismertebb a Franciaországban
megtelepedett magyar huszárság (de Angliába is kerültek). Itt a Bercsényieken és az
Esterházyakon kívül a családom Rátky ágának volt huszár ezrede (ők alapították az első
ezredet). Az említett venezuelai hadsereg filmje szerint, az első egyenruha, amelyet
Simon Bolivár bevezetett Venezuelában piros-fehér-zöld színű volt, és szerintük
eredetileg a francia huszárvadászok viselték. A fertődi esterházy kastélyt (ahol Miranda
Tábornok lakott) utolsó tulajdonosa anyai nagynéném Ottrubay Melinda hercegné
(Herceg Esterházy Pál özvegye) amelyet a rendszerváltás után nem kért vissza a
magyar államtól, mivel nem volt pénze arra, hogy felújítsa annak ellenére, hogy a férje
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után megörökölte a teljes osztrák esterházy vagyont is (ahol a kastélyok osztrák állami
támogatással működnek). A venezuelai állam a fertődi kastélyban 2012-ben avatta fel
Francisco de Miranda tábornok mellszobrát:
http://www.eszterhaza.hu/hirek/szoboravatot-tartottak-a-telikertben
Szintén a családom (mostani családi fénykép itt) és hazánk dél amerikai történethez
tartozik, hogy Ferencz József Magyar király testvére Habsburg Miksa, amikor
Mexikóban elfoglalta a császári trónt, akkor dinasztikus okokból örökbe fogadta
Salvador Ítúrbide koronaherceget, aki a korábban letaszított I Ítúrbide Ágost Császár
unokája volt. Salvador Ítúrbide (Habsburg) koronaherceg később házasságra lépett
Magyarországon, a mikosdpusztai kastélyban, Mikos Gizella bárónővel. A National
Geographic Magazine magyar nyelvű kiadása fényképes cikket is közzétett erről a
történelmi tényről:
https://ng.hu/kultura/2017/06/19/a-mexikoi-csaszartragedia-vege/

Salvador nagybátyja, akit szintén Ítúrbide Ágostnak hívtak annyira utálta a
Habsburgokat, hogy Simon Bolivár tábornokaként a végsőkig harcolt ellenük Dél
Amerikában.
Az egyik első 1848 vértanú, akit a Habsburgok kivégeztek (még az Aradi 13-ak előtt) a
családom anyai ágához tartozó Báró Hruby Gyula volt, aki Görgei Artúr szárnysegédje
volt. Tehát családi kapcsolat van a magyar és dél-amerikai Habsburg ellenes
szabadságharcok résztvevői között.
Az aradi születésű anyai nagymamámat Mikos Ottrubay Mártának hívták, és 1944-ben
testvére a szintén aradi születésű Mikos Ottrubay Károly, amikor elkezdték Csepelt
bombázni (ahol mérnökként dolgozott), akkor Venezuelába emigrált. Külön érdekesség
hogy a család, amikor Trianon után Aradról elmenekültek, akkor abban a budapesti
bérkaszárnyában ahol laktak, a szomszédjuk az akkor még teljesen ismeretlen
Neumann János volt, aki a Mikos Ottrubay Károly nagybátyámat elindította a mérnök
fizikusi pályán. Károly bácsi később Caracasban egyetemi tanár lett, és a caracasi
Simon Bolivár Egyetemen a mai napig egy emléklaboratórium van róla elnevezve (a fia
szintén fizika professzor ugyanott). Mivel számos volt tanítványa Venezuelában magas
beosztásba emelkedett, ezért tudunk ott működni.
Egyáltalán nem véletlen hogy Ottrubay Károly dédnagybátyám (aki Apponyi Alberttel
részt vett a trianoni tárgyalásokon) az utolsó magyar király IV Habsburg Bourbon Károly
szárnysegédje volt:
https://gondola.hu/cikkek/23370-Ottrubay_Karoly_hagyateka_a_Hadtorteneti_Muzeumban_.html
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Az már csak egy mellékág hogy apai nagyapám Mamusich István
https://static.wixstatic.com/media/4e557a_2a28220ea39c42c696a0ed92225ed179.jpg/v
1/fill/w_535,h_668,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/4e557a_2a28220ea39c42c696a0ed
92225ed179.webp

(aki Horthy Miklóstól a családból másodikként kapott tábornoki kinevezést, és akit Kádár
János öletett meg 1958-ban és aki a szabadkai (a családom által alapított városban)
mamusich palotában cseperedett fel, amelynek olyan szállóvendégei voltak mint
Ferencz József császár vagy Viktor Emánuel olasz király ) a monarchia alatt még a
bécsi udvarhoz tartozó abban Császári és Királyi Tereziánus Katonai Akadémián tanult
Wienerneustadban (a világ legrégebbi katonai akadémiája) ahol az európai
uralkodóházak tagjain kívül, számos magyar huszártiszt is tanult, akik később Dél
Amerikában harcoltak. Ezek közül a legismertebb Czetz János, aki Argentínában
megalapította az Argentin Nemzeti Katonai Akadémiát:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czetz_J%C3%A1nos

A Mikos családnevünk írásmódja 1902-ben az akkori divat szerint lett Mikoss-ra
változtatva az elegánsabb hangzás miatt (a dzsentrisedő soknyelvű monarchiában ez
gyakran előfordult), az alábbi anyakönyvi születési iratok tanulsága szerint. A
családomra vonatkozó eredeti magyar nyelvű születési és származási iratok spanyol
nyelvű kísérőszöveggel, valamint a ma világszerte megtalálható magyar arisztokrácia
doyenje és XIV. fokú unokatestvérem Báró Gudenus János József, az Orbán-kormány
által a magyar érdemrend lovagkereszttel kitüntetett, nemzetközileg elismert
családfakutató családomra vonatkozó adataival együtt megtekinthetőek az alábbi
oldalon:
https://mamusich.wixsite.com/bolivariano/copy-of-familia-y-documentos
Az is kevéssé ismert, hogy a venezuelai magyar huszár győzelem a Habsburgok
fölött arra ihlette Széchenyi Istvánt, hogy a saját munkásságának egy jó részét a
venezuelai államalapító Simon Bolivár eszmeiségére alapozta. Nem véletlen hogy
1983-ban Bolivár 200 születésnapjára hazánk egyetlen európai országként 80 ezer
darab 100 forintos érmét,
https://static.wixstatic.com/media/b9bc71_3929f78b54c84960a9c25aa9c85b47ed~mv2.
png/v1/fill/w_444,h_229,al_c,lg_1,q_85/b9bc71_3929f78b54c84960a9c25aa9c85b47ed
~mv2.webp
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továbbá bélyeget hozott forgalomba Bolivár arcképével,
https://static.wixstatic.com/media/b9bc71_2bd32fef21194b2cbd0da5f7c178ded1~mv2.p
ng/v1/fill/w_195,h_235,al_c,lg_1,q_85/b9bc71_2bd32fef21194b2cbd0da5f7c178ded1~m
v2.webp

valamint a Magyar Tudományos Akadémia Simon Bolivár emlékbizottsága
kétnyelvű könyvet adott ki a témában (a néhai Anderle Ádám a szegedi egyetem
hispanisztika professzorának vezetésével, akit később Bourbon Habsburg János
Károly Spanyol Uralkodó kitüntetett),
http://www.odrportal.hu/kereso/index.php?stype=title&q=%22Hungr%C3%ADa+Recuerd
a+a+Sim%C3%B3n+Bol%C3%ADvar%22&pageNo=1

illetve Bolivár sétányt és szobrot avattak Budapesten.
https://static.wixstatic.com/media/b9bc71_806c3411729146d7843b7198a69ae809~mv2.
jpg/v1/fill/w_763,h_552,al_c,q_85/b9bc71_806c3411729146d7843b7198a69ae809~mv2
.webp

Angol nyelvű információk és videók (bal felső sarok “In English”) menüpontról elérhetők
az alábbi oldalról. http://WWW.MIRANDABUDAPEST.ORG Az oldal megnyitása után a
szöveg melletti jobboldalon található 3,5,6,8,9,11 számokhoz tartozó videókat érdemes
megnézni a Venezuelában állami keretek között folytatott magyar történelmi kultuszról.
Szintén javasoljuk a “We in the media” menüpont megtekintését az oldal tetején.
A jelenleg magát az utcán venezuelai elnöknek kikiáltó Guaidót (Kb. Hadházy), akit az
USA “elismert”, a belgrádi Soros finanszírozású OTPOR és CANVAS
kormánybuktatásra szakosodott intézményekben képezték (az Arab Tavasz és az ukrán
Maidan “vezéreit” is javarészt itt képezték). https://www.mintpressnews.com/the-makingof-juan-guaido-…/…/
A Guaidó önjelölt elnök okán meg kell említeni, hogy Venezuelában az ellenzék annyira
ellehetetlenítette a venezuelai nemzetgyűlés, vagyis a parlamentjük munkáját
(hazánkban is voltak ilyen jellegű incidensek, amikor az álmagyar liberál-sorosita
ellenzék Orbán Viktor arcába sípolt) hogy a legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek
ítélte a működését. Ezek után új választást írtak ki a venezuelai alkotmányban
évszázadok óta lefektetett alkotmányozó nemzetgyűlési törvény alapján, és ez a
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nemzetgyűlés már rendesen tudott működni (az ellenzék ezen a választáson csúfosan
vesztett). Guaidó a régi törvényellenes nemzetgyűlés újdonsült „vezére” lett és az USA
médiumok erre alapozva hirdetik a nem létező államelnöki státuszát.
A legújabb 2020 decemberi venezuelai parlamenti választásokat követően, amely a
Maduro párt győzelmével végződött , helyreállították a rendes parlamenti működést.
Jelzés értékű hogy ezt követően még Joe Biden beiktatása előtt újra megjelentek a nagy
amerikai olajmultik képviselői Caracasban,
https://www.worldoil.com/news/2020/12/18/all-carrot-no-stick-biden-seeks-negotiationswith-venezuela-s-maduro-and-his-allies
illetve a legújabb venezuelai parlamenti választásokat követően (ahol Maduro pártja
fölényesen nyert) a liberális Euronews portál arról számolt be, hogy a fő EU-külügyér
Josep Borrell közölte a 27 tagállam nevében, hogy a továbbiakban nem támogatják a
saját magát az utcán elnöknek kikiáltó venezuelai Hadházyt, azaz Juan Guaidó álelnököt.
https://www.euronews.com/2021/01/07/eu-no-longer-recognises-juan-guaido-asvenezuela-s-interim-president
Végképp iránymutató Magyarország számára, hogy a Biden-kormány 2021 február
másodikától szép csendben elkezdte lebontani a Venezuela ellen bevezetett gazdasági
szankciókat.
https://www.en24news.com/e/2021/02/biden-begins-to-lift-sanctions-on-venezuela.html

Egyébként Venezuela nem kommunista és nem diktatúra. Én aztán utálom a
bolsevizmust, mert a bolsevikok a családom egy jó részét kiirtották, bebörtönözték,
tönkretették, és mindenünket elvették, elüldözték a hazájukból, de Venezuelában nem
erről van szó. Venezuelát olyan harcos antikommunista világhírű személyiségek
támogatják, mint a szovjetek ellen harcolt Oliver Stone (aki jelenleg filmrendező), Jimmy
Carter (atomreaktor területen dolgozó mérnök végzettségű) Nobel díjas volt amerikai
elnök, vagy éppen Joe Kennedy szenátor (A Dallasban meggyilkolt Kennedy elnök
közeli rokona). Ezeket az embereket nem lehet sem megvenni, sem pedig
megtéveszteni. Lásd az angol nyelvű Tv nyilatkozataikat itt.
A venezuelai lakosság az inflációs árfolyam miatt nehezen jut dollárhoz.
Alapélelmiszerek kaphatóak a helyi nemzeti bolivár pénznemben (természetesen
dollárért bármi kapható akár luxus importáru is.). A többi éppen azért nincs olcsón, mert
a fogyasztási cikkeket előállító szektor külföldi kézben van. Ezeket az USA a korlátlanul
létrehozható FED dollárokkal lefizette, hogy ne termeljenek semmit, illetve az USA-ban
levő pénzeiket befagyasztották (Kb. 21 Mrd. Dollárt). Mivel a pénztömeg alól kirántották
az árualapot, ezért infláció van. Ez párosul a venezuelai valuta elleni támadással,

8

amelyet Soros irányít (a szomszédos Kolumbiában működik a Nyílt Társdalom
alapítvány). Kolumbiát a venezuelai olaj megszerzése érdekében beléptették a NATOba, valamint Sorossal karöltve félkatonai csoportokat szerveznek Venezuelában.
Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajkészletével, több olajuk van, mint Szaúd
Arábiának és ezt akarják tőlük elvenni.
Az is mese hogy tömegesen kivándorolnak. A lakosság 20% külföldi, ebből kb. 5 millió
kolumbiai.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-13/venezuela-overtakes-saudis-forlargest-oil-reserves-bp-says-1Épp most fedezték fel a világ második legnagyobb arany érckészletét is.
A Venezuelai Állam az USA Texas államának Houston városában működtet sok ezer
venezuelai alkalmazottal egy CITGO nevű olajfinomítót, amelyhez tartozik egy USA
szerte jelenlévő benzinkúthálózat, amely az USA üzemanyag fogyasztásának a 20%
adja. https://en.wikipedia.org/wiki/Citgo
Éppen ezt a CITGO-t kobozta el az USA, ami ráadásul félig orosz tulajdonban van.
Az USA továbbá zároltatott még 20 Mrd. dollár venezuelai állami pénzt valamint az
aranytartalékuk Londonban tárolt 1,3 Mrd.-ra rúgó részét.
A legnagyobb USA termelők jelen vannak Venezuelában (alumínium, autógyártás).
Az utóbbi időben igyekeznek más külföldi partnereket keresni, mint Kína, Oroszország.
Törökország illetve számos nyugat európai ország is jelen van. A közhiedelemmel
ellentétben Venezuela nem kommunista: Ugyan előszeretettel használják a vörös színt,
de szabad választások vannak, szabad média, hitelekkel támogatják a nemzeti
vállalkozói szektort illetve van új, ámde nemzeti (részben magyar eredetű) történelmi
alapokon nyugvó antineoliberális bolivári alkotmányuk, elküldték az IMF et,
megadóztatták a külföldi cégeket és a nemzeti olajtársaságot visszavásárolták (tehát
nem államosították, mint anno Rákosi, hanem ugyanúgy ahogy mi a MOL esetében,
megvették a részvényeket).
Az olajkincsre alapozva számolják fel a nyomornegyedeket, amelynek keretében eddig
3.2 millió lakást épített az állam (még legalább ugyanennyit fognak építeni) amelyet
teljesen berendezve szintén az állam által gyártott lapos Tv-vel, légkondicionáló
berendezéssel, bútorral stb. adnak át és amely max. a fizetés 5-10%-val kell törleszteni
(sok esetben ezt is elengedik).
https://www.youtube.com/watch?v=RnRIoUwU9iY
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Emellett az elmúlt 15 évben 40 egyetemet építettek és mivel az átlag életkor 30 év körül
van a 30 milliós lakosságból (10 magyarországnyi területen) Venezuelában,
https://www.youtube.com/watch?v=UJ8vS-3mHK4
11 millióan vannak beiskolázva. Az állam minden diáknak ingyen laptopot ad,
ösztöndíjat, tankönyveket és iskolai élelmezést. Kína segítségével eddig 3 műholdat
állítottak pályára (telefónia, internet) földi fogadó állomással. Venezuelában nincs nálunk
megismert rákosi / kádári szocializmus. Szabad választás és szabad média van.
Valamint kamatmentes állami hitelekkel támogatott szabad nemzeti vállalkozás van.
Üdvözlettel: Mamusich Milán és (venezuelai) munkatársai
Mobil szám (Whats App alkalmazással):+36 20 444 38 50
Személyes e mail cím: mamusich@yahoo.com
Szakmai önéletrajz: https://mamusich.wixsite.com/curriculum

