GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Zsidó arcképcsarnok –
5. 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, televízióban, 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.

A
mûvész
úr...

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
"A mûvész úr benfentes tagja
szellemben íródtak, így értelvolt
a Fészek-klubnak és
mezhetõk.
hangadó
szerepet töltött be a
Lássuk az ötödik részt!
lipótvárosi
összejöveteleken...
FORRÁS: Kitartás.hu

Izrael
legtekintélyesebb fõrabbija:
„Isten csak
azért
teremtette
a gójokat, hogy
szolgálják
a zsidókat“
Izrael egyik legtekintélyesebb, a jelenlegi jeruzsálemi kormány politikáját is
befolyásoló, meghatározó rabbija a televíziók kamerái elõtt szombaton este kijelentette: A világ nem zsidó emberei csak
azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. A mellékelt videón látható és hallható az is, hogy a
megtisztelt fõrabbi a nem zsidók említése után odabiggyeszti a „töröltessék,
pusztuljon ki a nevük“ átokformulát.
Ovádjá Joszéf rabbi, Izrael Állam volt
országos szefárd fõrabbija, a kormánykoalíciós Sász párt szellemi vezetõje
(amolyan zsidó „nagyajatollah“ - H. J.) a
palesztinai arab gójok, s köztük is leginkább Mahmúd Abbász elnök Isten általi
kiirtását követelõ néhány héttel ezelõtti
nyilvános „jókívánsága“ (ITT) után szombaton este kezelésbe és szájára vette a

Nyilatkozott
és
gyakran
cikkeztetett magáról. Odahaza
festett is s mivel tehetsége nem
bírta el a tradíciót, így bizonyos
izmus szolgálatába állott. Volt
expresszionista, dadaista, sõt
kubista is. Õ festette azokat a
képeket, amelyek élvezetéhez bizonyos elõtanulmányok voltak
szükségesek. Mert elsõ látásra
a kutya sem értette meg ezeket
a furcsa idomokkal megtömött
képeket vagy szobrokat. A
zsidóság
természetesen
lelkesedett ezekért a képekért,
a pénzesebb, kultúráltabb
zsidók meg is vásárolták az érthetetlen mûalkotásokat, de õk
is tartózkodtak attól, hogy
szobájuk falára felakasszák.
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szó. Összezavarták a fogal- Asher Lev, haszid "festõmûvész"
makat
és
mesterségesen
ködösítették
a
levegõt.
Magabiztosak voltak, mert
mögöttük ott állott az egész
zsidó sajtó s a szerkesztõ urak
gondoskodtak arról, hogy a tegnap még ismeretlen zsidó X. Yból holnap már „világhírû"
mûvészt faragjanak. Amíg a
keresztény mûvészek pincelakáLev "alkotása"
sokban, alkalmi mûtermekben
mûködtek. Õk hívták életre az
elfajzott mûvészetet, amely
azonban mindörökre meghalt a zsidó mûvészettel együtt."
(Összetartás)

Napjaink példányai:

A mûvész úr nem ismert tekintélyt, s Munkácsy Mihály,
Paál László vagy Benczúr
Gyula letûnt nagyságok voltak
az õ szemében. Olykor elõadásokat is tartott „A konimpresszionizmus szerepe a
mûvészetben" címmel. Ezeken
az elõadásokon rajongó lelkû
borzas izraeliták is megjelentek,
akik egy szót sem értettek az
egészbõl, de mégis rajongtak.
Elvégre egy másik zsidóról volt Judy Cohen (Miss Kosher 2011?)

dók, nincs helyük ezen a világon. Csak
azért vannak, hogy szolgálják a zsidó népet“, szögezte le Ovádjá Joszéf, aki beszédében fölvázolta a zsidók által várt
messiás eljövetele utáni paradicsomi állapoAz
Izraelben
tokat is: „A
szinte „félistenmessiás eljöveként“ tisztelt nagy
tele után a zsitekintélyû Ovádjá
dók elnyerik az
Joszéf rabbi (aki
örök életet, míg
1920-ban született
a gójok csupán
Bagdadban, s Júazért lesznek
szef néven gyerehosszú életûek,
keskedett - H. J.)az
hogy minél toizraeli média által
vább lehessenagy érdeklõdéssel
Ovádjá Joszéf rabbi
nek a hasznunkísért
szokásos
kra. A zsidókon
szombat búcsúztató
hitszónoklatában (a videó ITT található) sosem lesz úrrá a halál angyala, míg a
kerek-perec kijelentette: „A gojokat gójoknál továbbra is minden marad a récsak azért teremtette az Isten, s azért giben: mint minden más embernek, meg
élhetnek aránylag hosszú életet, hogy kell halniuk. A gójok hosszú életûek leszszolgálják a zsidókat“. Az ominózus kije- nek. S hogy miért? Gondoljuk csak meg,
lentés idején a videón Ovádjá Joszéf ha elpusztul a
rabbi mellett látható, a neki kezet csóko- szamár, elveszítjük
ló Slomo Ammár, Izrael Állam országos a pénzünket. Így
szefárd fõrabbija is, akit láthatóan nem van ez a szolgálózavar kollégája rasszista megnyilvánulá- val is (ha idõnap
sa. A mellékelt videón elõbb az izraeli elõtt meghal - H.
mezõgazdaságban és az ipari üzemek- J.), elveszítjük a
ben tevékenykedõ gójok láthatók, majd pénzünket. Éppen
Ovádjá Joszéf rabbi Simon Peresz állam- ezért
hagyjuk,
elnökkel és más tekintélyes politikusok- hogy a (szolga)
kal kvaterkázik.
hosszú életet éljen, annak érdeké„ A gójok csak azért vannak a vilá- ben, hogy jól dolgon, hogy szolgáljanak minket, kiszolgál- gozzon a zsidónál“,
janak bennünket, s ha erre nem hajlan- jelentette ki az izvilág összes góját, akik említése után
minden alkalommal gondosan odabiggyesztette a „jimmáh s’mám“ (töröltessék, pusztuljon ki a nevük!)zsidó vallásos formulát.
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A zsidó "mûvészet" csúcspontja

raeli rabbi.
„Miért kell lenniük a gójoknak?“ tette
föl a kérdést Ovádjá Joszéf rabbi, amelyre rögtön meg is adta a választ: „Azért,
hogy dolgozzanak, szántsanak, vessenek és arassanak, miközben mi, a zsidók
csak üldögélünk, mint egy efendi (az
arab nyelvbe beszüremlett török szó,
amelynek jelentése: úr -H. J.), s csak
eszünk. Igen, ezért teremtette Isten a
gójokat“, összegezte mondandóját
Ovádjá Joszéf.
Hering József
Utóirat:
Az izraeli vezetõ rabbi fentebb idézett, végtelenül aljas megnyilvánulásától
várjuk a hazai elhatárolódásokat, mondjuk például a Demokratikus Chartától, a
Wallenberg Társaságtól, a Fidesztõl, az
LMP-tõl, Mesterházy Attilától és Lendvai Ildikótól (Kuruc.info)
Kuruc.info

