GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Zsidó arcképcsarnok –
3. rész:
A Kitartás.hu feleleveníti
szellemi elõdjének, a Fiala Ferenc által szerkesztett legendás Összetartásnak egy 1944
nyarán közölt sorozatát. Minden héten bemutatunk egy
olyan zsidó típust, amelyet
mindannyian ismerhetünk, hiszen utcán, strandon, színházban, kávéházban találkozhatunk ezekkel az alakokkal; reméljük, hogy a közeljövõben
végleg eltûnnek városainkból,
községeinkbõl ezek az alakok,
akik nemcsak hogy magyarok
nem tudtak lenni, hanem bebizonyították, hogy az õ érdekük s az õ célkitûzésük merõben ellenkezik a magyarság
érdekeivel és célkitûzéseivel.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a sorozat írásai
1944 nyarán készültek, azokban a hónapokban, amikor
úgy tûnt, hogy Magyarország
végre megszabadul a zsidó
mételytõl. A cikkek is ebben a
szellemben íródtak, így értelmezhetõk.
Lássuk a harmadik részt!

A
kezdõ
zsidó

„A kaftánt már levetette. Holnap talán levágja már a pajeszt
is. Holnapután már „európer"
törzsökös lesz. Ma még kezdõ.

Bölcsességek
avagy
egyszerûe
en csak
ízes sületlenségek

Tömeglakásban,
piszokban,
szutyokban lakik. A tisztaságtól
irtózik. Undorító, alázatos, ez az
emberek háta mögött nagyszájú,
beretválatlan bûnözõ típus.
Hogy nem gyilkol és nem lop az nála csupán gyávaság. Mert
különben arra termett. Kicsinyben ûzi az õsi mesterséget: az
üzletet. Kis asztalkán árulja a
pertlit, cipõfûzõt, ceruzát, bazárcikkeket.

a külseje, a pajesza miatt. A faji
öntudat hevíti át.

A keresete nem sok. Jóformán semmi. De elõbb csak így
kicsibe csinálja. Holnap már
másképp lesz. Már többet keres
jóval. Mert a pertli - papírból
van, a ceruzában - három centi
mindössze a szén, a cipõpaszta
is csak - fekete krém, amivel
nem lehet cipõt tisztítani. De hiszen nem is az a célja. Hanem
Mindnyájan így kezdik. Ész- az, hogy pénzt csikarjon ki az
re se lehet venni õket, ahogy emberekbõl, pénzt keressen.
besompolyognak, kaftánosan,
batyusan. A Felvidéken vagy
Mindegyik így kezdi. Rátaitt a fõvárosban a Dob utcában padnak a nagyvárosra, rátapadátfésülik õket egy kicsit, leve- nak az emberekre, nem lehet tõtetik a kaftánt, meg a nagyszé- lük megszabadulni többé. Vagy
lû bársony kalapot. Egy héten mégis? Igen. Van egy út. A getegyszer még meg is mosdatják, tó. Ott egymásra talál a kezdõ és
hogy „szalonképes" legyen. a „haladó" egyaránt."
Vallásos zsidó még, szorgal(Összetartás)
masan jár a zsinagógába, megtartja a böjtöket és nem enne
mást, csak kóser kosztot. Nem
is annyira az üzletbõl tartja
fenn magát elõször, inkább a
jobbmódú rokonok és fajtestvérek segítik. Az „üzletet" is közadakozásból teremti elõ. Kiáll
az utcasarokra, bemegy a fényes
éttermekbe, kávéházakba, nem
szégyenkezik, nem restelkedik,

Orbán Viktor
legyõzi
Chuck Norrist-t!
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Napjaink
példányai:
Ez a típus szerencsére szinte
nyom nélkül eltûnt városainkból, a szemfüles olvasó azonban
könnyen ráismer egy másik fajtára - az utcáinkon, aluljáróinkban használhatatlan, többnyire
lopott holmikkal üzletelõ cigányokra. Azokról a cigányokról
beszélünk, akik ma még csak
zoknit és borotvát árulnak, holnap már bodzaültetvénybõl gazdagodnak meg, holnapután pedig majd gyilkolnak is. A hasonlóság elképesztõ..
FORRÁS: Kitartás.hu

Az eddig megjelent részek:
I. rész (a rongyos zsidó), II.
rész (a Talmud-zsidó), III. rész
(a kezdõ zsidó), IV. rész (a betörõ), V. rész ( a mûvész úr...), VI.
rész (a földbirtokos), VII. rész
(aszfaltbetyár), VIII. rész (a
nyaraló), IX. rész (az agitátor),
X. rész (Móricka), XI. rész (Az
ügyvéd).
Honlap:
http://kitartas.mozgalom.org/

1989-ben: 10 millió 374 ezer fõ
2009-ben: 10 millió 016 ezer fõ
Magyarország külsõ adóssága (bruttó)
1989-ben: 21 milliárd USD
2009-ben: 225 milliárd USD

Nyilvántartott munkanélküliek száma
– Orbán Viktor genetikai adottságai miatt mindig igazat mond!
1989-ben: mintegy 30 ezer fõ
– Orbán Viktornak nincs szüksége szövetségesekre. õ maga a
szövetség!
– Az igazi barát nem csak ÍGÉRGET, hanem be is TART !
2009-ben: mintegy 470 ezer fõ
– Orbán Viktor rá tudja beszélni Chuck Norris-t, hogy legyen
– Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó !
öngyilkos!
– Ajándék szesznek ne nézd a fokát !
Létminimum alatt élõk száma
– Orbán Viktor még nem veszített el választást, csak hagyta,
– Biblia arra tanít, hogy szeresd felebarátodat. A Káma-Szút1989-ben:
mintegy 900 ezer fõ
hogy
azt
valaki
elcsalja!
ra pedig arra, hogy hogyan !
–
Mikor
Orbán
Viktor
ezer
forintossal
fizet,
húszezrest
kap
vis2009-ben:
mintegy 3 millió 300 ezer fõ
– Egy szép napon az én hajóm is befut ! Amilyen szerencsés
sza. Ezzel 2 új munkahelyet is teremt!
vagyok épp a reptéren leszek !
– Orbán Viktort gondolatával képes lenne elpusztítani az egész
Hajléktalanok száma (becsült adat)
– Andersen meghalt. Nincs mese !
világot, de Orbán Viktor sose gondol rosszra!
– A legrosszabb dolog a cenzúrában a . . . . . . . . . . . !
1989-ben:
5-10 ezer fõ
– A világon a 3 leggyakoribb örömforrás: a szerelem, a szülõi
– A véleménycsere az, amikor bemész a fõnöködhöz a saját szeretet és Orbán Viktor!
2009-ben: 50-70 ezer fõ
véleményeddel és az övével jössz ki.
– Orbán Viktor negatív adót vetett ki országára a középkorban.
– Egyenként a lavina hópelyhei is ártatlanok...
Akkor kellett eltörölnie, amikor már nem fért több arany a királyi
Újépítésû lakások száma
– Gondolkodom, tehát vagyok! - mondta a rendõr és eltünt ! kincstárba!
1989-ben:
51 ezer 500 db.
– A pénz nem boldogít. Egy ember, akinek 20 milliárdja van,
– Orbán Viktor nem szereti, ha a gépeket a gyárban készítik.
2009-ben:
28 ezer 400 db.
õ a földben tereli meg õket!
semmivel sem boldogabb, mint akinek csak 19 van.
– Orbán Viktor azért nem játszik a Magyar Labdarúgó Váloga– Öngyilkossági ügyekben csak olyanoktól fogadok el tanátottban, mert nem akar csalódást okozni a világ összes többi nemcsot, akinek
Házasságkötések száma
zetének!
már sikerült . . .
1989-ben:
mintegy 70 ezer
– Orbán Viktort nem azért szereti önmagát, mert beképzelt,
– Az optimista nem fékez a zsákutcában !
2009-ben:
mintegy 42 ezer
hanem mert maximalista!
– Az ideális nõ olyan mint a hold. Este jön, reggel megy.
– Orbán Viktor egyszer azt gondolta, hogy minden háztartás– Miért nem olvasni soha az újságokban: „Jósnõ nyerte a lotba ingyen bevezeti a sört. Aztán úgy döntött, hogy nem, mert OrVálások száma
tófõnyereményt“?
bán Viktor csak olyan dolgot vezet be, amit mindenki szeret!
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
– Ha a papok hisznek Istenben, miért van a templomokon vil– Orbán Viktor semmit sem tud elrontani. Nem tanították meg
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás
lámhárító?
rá!
– Vétkezni emberi dolog, de isteni érzés !
– Az emberi agynak csak 10%-át használjuk. A maradékot Or– Te is mosolyognál, ha tudnád, amit Mona Lisa is tudott !
Élve születések száma
bán Viktor használja helyettünk!
– Az egészség valószínûleg a halál leglassabb formája.
– Orbán Viktor nem csupán vallásos. õ maga a vallás!
1989-ben: mintegy 127 ezer
– Több férfi hagyná ott a családját, ha tudná, hogyan kell
– Orbán Viktor nem tanulni járt iskolába. Felmérte a terepet,
2009-ben: mintegy 96 ezer
összecsomagolni.
hogy hol fognak róla tanítani!
– Isten magára hagyta a földet. Tudta, hogy Orbán Viktor mel– Minek megjegyezni a dátumot, amikor az minden nap válHázasságon kívül született gyermekek száma
lett nem lenne dolga!
tozik?
– Orbán Viktor egyetlen dobásból megnyeri a Gazdálkodj oko1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született há– Felejtsük el, hogy meg sem történt !
– Kétféle ember létezik: az egyik mindig megmondja mit gon- san-t. Kétszer!
zasságon kívül
viktor.blogter.hu
dol, a másiknak vannak barátai !
2000-es évek: minden harmadik gyermek született há-

– Az alkohol lassan ölõ méreg ! Én meg pont ráérek . . !

– Hogy van ez? Mindenki szeretne a mennybe jutni, de senki
sem akar meghalni !?
– Mi nem haldoklunk ! Mi így élünk !
– Azt mondják, a férfiak állandóan a szexre gondolnak ! Ez
nem igaz, sokszor eszükbe jut a sör is !
– A vegetáriánus régi indián szó. Jelentése: „béna vadász“.
– Mosolyogj ! Ez a második legjobb dolog, amit egy lány a
szájával tehet!
– A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz,
20 év számokban, avagy a magyar kapitalizmus diszkrét
hogy nem is aludtál !
bája...
– Statisztikailag bebizonyosodott, hogy a válások 100%-a házassággal kezdõdött !
Magyarország népessége

Ez a „fejlõdés“
megdöbbentõ!

zasságon kívül
Összes bûncselekmények száma
1989-ben: mintegy 225 ezer bûneset
2009-ben: mintegy 410 ezer bûneset
Befejezésül még egy jelzésértékû számadat: Bogár László
közgazdász professzor szerint a jelenlegi átlagos 120-130
ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tekintve („folyó áron“)
annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600 fo rint...

