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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

Erdõszengyel
román
„mártírjai“

pon a „tiszteletes“ több ízben és következetesen összetéveszti Erdõszengyelt (Sáromberkétõl keletre) Mezõszengyellel
(Mezõbodon közelében). Erre utal az elsõ okiratos említésre
való hivatkozás (poss. Zengel,1333), de késõbb, az oktatásra
vonatkozó adatok is a mezõszengyeli iskolára vonatkoznak.
(Lásd a Mezõszengyeli iskola honlapját: http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_sanger_jud_mures/)

zott gyanú. Egy hivatott és avatott történész véleménye mindenképpen jól jönne.
Konklúziók? Nem tudom... Egyszerûen képtelen vagyok
rendszerezni. Még találkoztam történelemhamisítással, de
olyat, hogy egy történelmi hazugságnak emlékmûvet állítsanak, ráadásul egy teljesen más, attól teljesen idegen településen - még nem hallottam. Tény az, hogy avatóünnepségre
készül Erdõszengyel jámbor ortodox lakossága és várják az erdélyi ortodoxia jeles képviselõit. Ha a gyanúm valós, akkor a
tömegmanipuláció és a történelemmel való visszaélés iskolapéldája az, amit Dumitrescu Mihai parókus úr mûvel...

Érdekes módon a mezõszengyeli iskola történetére vonatkozó adatok szó szerint megegyeznek az erdõszengyeliével.
Nem ismerné a tiszteletes a saját faluja nevét? Vagy jó ködöÜdvözlet minden érdeklõdõnek!
síteni, mert zavarosban jobban húznak a halak? Miért nem
Aki még nem tudná, felhívnám szíves figyelmét arra, hogy vette a fáradtságot, hogy legalább megváltoztassa a szöveEgyszerûen nem tudom, mit lehet
július 11-én Erdõszengyelben emlékmûavatásra készülnek. Az get, ha már manipulálni akar.
tenni.
De ezt nem lehet annyiban
emlékmû az ott 1848-ban (nyilván magyarok által) kivégzett
hagyni. Amit tehetek, az az, hogy
És végül csodák csodája: A me100 román vértanú emlékére állíttatik és hatalmas cécóval
észrevételeimet (és köszönöm azokkerül majd avatásra. Errõl bõvebben értesülhetnek az Erdõ- zõszengyeli iskola honlapján és a menak, akik erre a figyelmem felhívták)
zõszengyeliek egy másik lapján
szengyeli ortodox egyház honlapján.
közlöm mindenkivel, akit ismerek, re(http://www.ecomunitate.ro/Isto(http://parohia-sangeru-de-padure.ro/page.php?3
ric%2817461%29.html) is utalás törmélve, hogy olyan kézbe kerül, aki teés http://parohia-sangeru-de-padure.ro/page.php?14)
ténik egy 1848-as incidensre, ahol
het is valamit annak érdekében, hogy
az a békés együttélés és szolidaritás,
Az egyetlen probléma az, hogy szerény történelmi ismere- 100-nál is többen életüket veszítették.
Érdekes,
ugye?
Persze
óvatos
az
ami az erdõszengyeli emberekre évteim szerint Erdõszengyelt az 1848-as forradalomnak még
csak a szele sem érintette meg. Sõt a faluban ennek az ese- utalás és nem derül ki az áldozatok nemzetisége... Hogy mi- századokon át jellemzõ volt, megmaradjon.
ménynek még csak csíráját sem õrzik, az itt lakó románok ért? Hát egyszerûen azért mert magyarok voltak. 1848 októTisztelettel:
szinte idilli békességben éltek együtt magyar sorstársaikkal, ber 18-án a románok kiirtották a falu lakosságának nagy réNagy-Vajda Domokos
szét.
A
Révai
lexikon
szerint
a
románok
körülzárták
a
falut
és
emberemlékezet óta.
http://www.erdelyimagyarok.com/forum/topics/erdoszen Van azonban egy sanda gyanúm: a fent megjelölt honla- ígéretük ellenére gyilkolták le a kapituláló magyarokat. Nem
gyel-roman-martirjai
ellenõriztem ezeket az adatokat ez csak gyanú, de megalapo-

A „debreceni eset”

Adalékok
a debreceni
eset* kapcsán
a hazai
antiszemitizmusról
Debrecen zsidó temetõjének falára antiszemita feliratot fújtak.
( a zsidók ugyanezt teszik napi több százas
gyakorisággal az arabok elleni feliratokkal Izraelben)
Magam 41 éve élek Debrecenben, és azt
mondhatom, hogy még egy kipás, vagy paje szos zsidót sem láttam itt, csak ha külföldi zsi dók érkeztek ide. Bécsben, vagy más városok ban a zsidók vállalják vallásukat, itt nem. De
nem azért, mert a magyarok antiszemiták, ha nem azért, mert beolvadva könnyebben tud nak a fölénk kerekedni. Debrecenben sokan a
Nagyerdei övezetet, ahol sokmilliós villák sora van, sokan csak zsidónegyednek hívják,
annyira elüt a környék Debrecen más részeitõl. Illik tudni, hogy Debrecen mindig is az ország második legnépesebb zsidó közösségét
tartotta el, általában a keresztény magyarok
izzadságán.
Egyik vezetõjük évek
óta mocskolja a médiákban a magyarokat,
antiszemitának,
és
rasszistának bélyegezve
õket, pedig örülhetne,
hogy nem verték még
meg azért, mert a magyarok közpénzébõl lopott éveken át. Ezért távolították el a Kenézykórház gazdasági vezetõi posztjáról. Legutóbb
egy kiváló magyar orvosról jelentgetett mobilon az MSZP-nek, és
Feldmáyer nevû fõnökének.
Ezt sokan látták a Debreceni Bíróság épületében. Az orvost Kósa perelte be, de miután
hamar rájött, hogy ez csak neki leégés lesz,
és elveszti a pert, ezért el sem ment a tárgyalásra. Bezzeg elment a debreceni zsidó vezetõ, és szorgalmasan tudósított mobilon-mert
azt hitte, hogy itt majd egy keresztény-magyar embert jól meg fognak büntetni.
Nem lett semmi az ügybõl.
De szeretném emlékeztetni az olvasókat,
hogy Bernard Lazare francia író Antiszemitizmus (olvasható: http://www.freepress-freespeech.com/holhome/antihr/blazare.htm)

címû kötete után mi is kijelenthetjük: a hazai
zsidóság tehet róla, ha antiszemita hangulat
van sok magyar lelkében.
A zsidóság az egész világon mindig elkülönült a befogadó nemzettõl, és a hazaáruló
vezetõk általi elõjogokkal, valamint a vagyonukkal hamar a befogadó nép kizsigerelõi lettek. A befogadó nemzet törvényeit ügyesen
kijátszották, és azt általuk hamisított Tóra, és
a borzalmas Talmud tanítása szerint cselekedtek. Egy cél vezérli õket mindenhol: a vagyon, és a gazdasági-politikai hatalom. Budapesten elzárt luxus lakóparkokban laknak!
Izraelben pedig már a buszokjon, és az óriás
plakátokon hirdetik, hogy ,,Gyere az új hazába,
Magyarországra”
Hazánkban Dr. Fejér Lajos, és Kmoskó Mihály írt részletesen a zsidóság nemzetre káros
tevékenységérõl.
Néhány megnyilvánulásuk:
Darányi Deutsch Tamás (2006) : ,,Kihaló
faj vagytok” ( mármint a magyarok)
Feldmáyer Péter: ,, Izrael kihelyezett tagozata vagyok”
A Világbank ide küldött képviselõi: ,,Magyarországon csupán 6 millió magyar kell, föléjük pedig 1-2 millió ,,narrow minded”. (2007
Bp. Soros egyetem)
Spiró, Regõs és Eszterházy Péter is gyalázza a magyarságot:
http://kuruc.info/r/26/36596/
Eszterházy a magát liberálisnak és magyarnak valló író az Így gondozd a magyarod
címû írásában ezt ajánlja, többek között:
- A csokorba kötött magyart szétbontjuk,
és éles késsel ferdén
visszavágjuk. Kivétel a
fásszárúak, mert azokat
törjük vagy kalapáccsal
zúzzuk.
- Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után
túrónak használhatjuk…
- A magyar emlõs.
Egy magyar nem csinál
nyarat.
- A magyar a sötét,
ahová Európa ugrik.
- A magyar az új
nincs. Az új semmi. Az árnyék.
- Ki tartson magyart? Kezdõ magyarbarát
inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint
valami bizonytalan származású magyart.
- Öreg magyart ne vegyünk! A magyart
következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk!
Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar,
helyedre!
- A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.
- Olcsó magyarnak híg a leve!”
Hazánk lakossága vészesen fogy, 1988

óta közel 900 000 fõvel lettünk kevesebben.
Közben egy hatalmát átmentett kommunista
hálózat a hazai zsidósággal összenõve hihetetlen mértékben meggazdagodott, és betölt
minden kulcspozíciót.
A médiákból a magyarságot becsmérlõ –
gyalázó – szenny árad. Megszületett a holokauszt tagadást tiltó törvény is. A vezetõ politikai erõ, a FIDESZ, a zsidóság legjobb testvérének vallja magát. Tõlük tehát jót a magyarok nem várhatnak.
A zsidóság nem hajlandó kisebbségként
bejegyeztetni magát, és nem vallja a Szent
korona tanát. A magyarság kezében önrendelkezés nincs már – befogták õket modern kori
bérrabszolgáknak, megalázó havi 300-400 eurós fizetésért.
Van okunk az antiszemitizmusra! Sõt szabadságharca van okunk!!
Amit a zsidók tanítanak nekünk a médiákon keresztül, és a papok a templomokban,
nincs, és nem is volt a világtörténelemben: az
ellenünk törõ ellenséget nem szeretni kell, hanem elzavarni a földedrõl! Nézd, meg hogyan
alkalmazzák a szeresd felebarátodat és a Szeresd az ellenséged! – bibliai parancsát a zsidók! Legyilkolják a palesztinokat a saját földjükön! Itt is ezt teszik, csak nem lõfegyverrel,
hanem az elszegényítés fegyverével!
Ébredjetek magyarok!
Halljátok a költõ szavát: Döbrentei Kornél:
Hova tûnt a vitézség, fiúk?
(http://barikad.hu/node/4574)
Iványi Sándor, egy nemzetéért, és gyermekei jövõjéért aggódó apa
*http://kuruc.info/r/6/61687/

Újabb
bûnözõ rabbi
került rács
mögé
Amerikában

Sálom Mordeháj Rubashkin rabbit egy
amerikai bíróság kedden 27 év ténylegesen
letöltendõ börtönbüntetésre és 31 millió dol lár visszafizetésére ítélte. A Lubávicsi rabbi
Hábád mozgalmának vezetõ hívét 86 vádpontban marasztalta el a bíróság. A vád sze rint a rabbi többek között csalárd pénzügyi
ügyleteket követett el, okiratot hamisított, il legális bevándorlókat rejtegetett és dolgoztatott, köztük tizenhat év alatti kiskorúakat.
Sálom Mordeháj Rubashkin rabbi, a Hábád zsidó vallási irányzat közismert és köztiszteletben álló személye 2008-as letartóztatása
elõtt Amerika legnagyobb vágóhídjának tulajdonosa, valamint az Iowa Kóser Ételcsomagoló Üzem vezérigazgatója volt. Üzemében a
rabbi több mint 400 illegális bevándorlót dolgoztatott, köztük tizenhat év alatti kiskorúakat, ráadásul az egészségre ártalmas föltételek között.
A fentebb leírt bûntettek elkövetése miatt
most 27 év börtönt kapott, habár az ítélet kihirdetése elõtt az amerikai zsidók minden követ megmozgattak a bûnözõ megmentéséért.
Az ítélet még nagyon friss, tehát az egész
zsidó világra kiterjedõ döbbeneten és a rabbi
szabadulásáért megtartott imádkozásokon kívül különösebb megnyilatkozások nem történtek. Késõbb valószínûleg antiszemitizmussal
is megvádolják majd az amerikai bíróságot. A
bûnözõ rabbi ügyvédje egyelõre csak ezt nyilatkozta az ítélethozatal után: „Nem tisztességes eljárás az, hogy 27 évet adnak egy 51
éves embernek“.
Az Inján Merkázi (Központi Téma) címû izraeli héber nyelvû napilap - amelyet nehezen
lehet antiszemitizmussal vádolni - viszont így
ír a rabbi elítélésérõl:
„Amerika többé nem tanúsít túlzottan elnézõ magatartást a kipát (kis kerek fejfedõ J. K.) hordó és ciceszt (ima- vagy szemlélõrojt
- J. K.) viselõ csaló és tolvaj állampolgáraival
szemben. Valószínûleg valaki lefordította nekik (az amerikai nem zsidóknak - J. K.) ezeknek a tolvajoknak az ismert mondását, miszerint: Gojt becsapni vallási kötelesség. Így aztán az amerikai gojok szépen rásóztak Sálom
Mordeháj Rubashkin rabbira 27 esztendõ
ténylegesen letöltendõ börtönbüntetést. (...)
A rabbit 87 vádpontban marasztalta el a bíróság, annak ellenére, hogy tíz gyermeke, cicesze és a legfelsõbb körökben igen jó kapcsolatai vannak. Madoff óta Amerikában nem kegyelmeznek a zsidó csalóknak.“
Az Inján Merkázi által említett Bernard
Lawrence Madoff nevû zsidót 2009-ben ítélte
150 év börtönbüntetésre a bíróság Amerika
legnagyobb befektetési csalása bûntettének
elkövetése miatt.
Júszef el-Kudszi - Kuruc.inf
A képen: Sálom Mordeháj Rubashkin rabbi

