GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Gyergyóalfalusiak,
ezután már feszt lesz
nálatok zsidófeszt?
Lesz tán hamarosan Spiró-feszt, Nádasdy-feszt,
Eszterházy-feszt is Gergyóalfaluban???
Netán Simon Peresz-feszt is?
Úgy tûnik, ezeknek a (Sátán?) választott-nép(e)
tudatú “nem-utcaseprõknek” (lásd Konrád!) külön
élvezet, ha Székelyföldön bálványoztathatják magukat.
Pedig, kedves székely atyafiak, ha az ellenség aljasul megnevez téged, mint ellenséget, te se feledd, hol
kezdõdik az atyafi, a barát, a falustárs, a földi, te se
feledd, ki a vendég, s ki az, aki visszaél a vendégszereteteddel!!!
Mert van tiszteletreméltó ellenség és van aljas, alattomos, rejtõzködõ ellenség.
A románokat, szlovákokat, szerbeket ellenségként
tiszteljük, mert tudjuk, mire számíthatunk tõlük. Szembe támadnak és fényes nappal. Nem alattomban,
rejtõzködve, sötétben és hátból, amikor épp – képmutatóan – baráti jobbot nyújtanak neked…amiként ezt a
– a mi megtévesztésünkre – történelmi személyneveinkkel (és földrajzi neveinkkel) magukat fölékesgetõágáló választott-nép tudatú “nem-utcaseprõk” (lásd
Konrád!) teszik.
Mert lassan-lassan Alfalu védõszentjévé teszitek
Faludyt, aki – úgy igaz – írt kitûnõ verseket magyarul (vajon miért nem a “választott nép” nyelvén?),
de két mozgásból megvallotta kultúránk iránti sajátos “tiszteletét” és a – az oroszországi pogromok
elõl idemenekült1 fajtáját – befogadó magyarság
iránti háláját is, amikor a Prohászka szobor ledöntését 1947-ben megremekmûvelte, s amikor a ma-

Székelyek,
elment az
eszetek?
Székelyudvarhelyen ezekben a percekben
adják át post mortem a „Tiszteletbeli Székely”
díjat Faludy György özvegyének. Faludy a magyargyûlölõ Szabad Demokraták Szövetségének egyik prominens figurája volt, s ezért õ
maga is ennek megfelelõen viselkedett. Faludy Györggyel nekünk nem az a bajunk, hogy
zsidó volt. A magyar irodalomnak ugyanis voltak, vannak és lesznek zsidó származású alkotói, akiket „magunkfajtáinknak” tartunk, szeretünk és tisztelünk.
Faludy György azonban nem tartozhat a
magyarság által tisztelt, megbecsült zsidó lírikusok közé. Még akkor sem, ha az 1956-os
forradalomban vállalt szerepéért hosszú idõt
volt kénytelen emigrációban tölteni. Faludy
György a Kádár-rendszer magyargyilkos és
nemzetet kifosztó nómenklatúrájának továbbélését, átmentését szorgalmazó egyik párt, a
Szabad Demokraták Szövetségének hangos
és gyûlölködõ szószólója volt. Annak az
SZDSZ-nek volt az egyik emblematikus figurája, amely a zsidó holokauszt miatt nap mint
nap, óráról órára a bûnös nép billogát sütögeti a magyarság homlokára.
Faludy György a hozzá hasonló kommunisták társaságában a szovjet megszállás után,
1947 áprilisában Budapesten ledöntötte a
Magyarország apostolaként is tisztelt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök szobrát. Mit szólnak ehhez a szentéletû Márton
Áron emlékét híven õrzõ katolikus székelyek?
Faludy György annak a judeonáci elveket
megvalósító SZDSZ-nek volt a hangadója, kegyeltje, amely a 2004. december 5-ei népszavazás elõtt a legvehemensebben uszította az
elbutított anyaországi embereket a határon
túli magyaroknak visszaadandó állampolgárság megszavazása ellen.
S végül idézzük föl Faludy György költészetének egyik gyöngyszemét, amelyet érdemes
lenne fölolvasni (esetleg megzenésítve is) a
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent
István dísztermében, ahol 2007. szeptember
14-én post mortem díjátadásra kerül sor éppen ezekben a percekben. Ebben a versben
Faludy fölvonultatja mindazon kliséket, a magyarságot mélyen megvetõ, lenézõ állításo-
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és nem nemzetáruló, kozmopolita vagy
judeofil…!?
Ilyen költõ pedig, aki ennyire tiszteli az õt jóhiszemûen befogadó nemzetet, ne akadjon ki azon, ha a zsidók
Trianon-környéki (azt megelõzõ, s
azóta is folyamatos) árulása, a Tanácsköztársaság alatti , s majd 1945 után
gyar hazafiságot, a magyar nacionalizmust – Tria- jószerével 65 éven át tartó vérfürdõben-tobzódása után
non után!!!! – így aposztrofálta:
nemkívánatosoknak látják itt õket!
Egyszerû: tanuljon nyelvet, s menjen oda, ahol a fajFaludy* György: Szélsõjobb
tabéliek országa vagyon. És ne “magyarozzon”! “Mert
Érvet és tényt nem ösmer, csak érzelmet, abba magát
Ami hazai, az csodás és helyes,
fejbúbig beleássa, s nyilatkozik, parancsol, jósol, lódít,
ami külföldi, az a világ szennye?
hiszen” zsidó “Ez a foglalkozása”.
sajnálom õt, mert kedv s szeretet helyett
(Mert ugyebár a nagy Konrád Gyuri óta tudjuk,
hogy genetikai abszurdum, hogy egy zsidó utcaseprõ
harag, gyûlölség s átok fortyog benne.
legyen. Pedig Gyurka nem is tudja, mirõl maradnak le
így, nem tudja, micsoda filozófiai helyzet seprûvel a
Úgy vélem, roppant elõnyös lehetne,
kézben a szemetet és a ganét eltakarítani, s élvezni utáha történelmet tanulna vagy nyelvet,
na a tiszta utca illatát, látványát, tökélyét!!!)
de iskolájával õ befejezte
az okulást. Azóta mindent elvet.
Szóval, atyámfiai, alfalusiak! Térjetek észhez!
Ilyen
“magyar” költõre nincs szükségünk. OdaadMikor belsõ unalmától megdermed,
juk ingyenbe a fajtájának. Fordítsák csak le ama tövagy bús: egyszerre sír, iszik, zsidózik.
kéletes nyelvükre, amit használni amúgy rühellnek,
Érvet és tényt nem ösmer, csak érzelmet,
s gyönyörködjenek benne. Mi meg megígérjük,
hogy azt is elfeledjük, hogy létezett. Nem csak azt,
abba magát fejbúbig beleássa,
hogy sértegetett, s odanyúlt, ami nem az õ öröksés nyilatkozik, parancsol, jósol, lódít,
ge!!!
hiszen magyar. Ez a foglalkozása.
Bükszádh Kálmán
___
1
(*igazi nevén: Leimdörfer)
Oroszországból 1881 és 1914 közt 1,9 millió zsidó
vándorolt ki!
Azt ugye nem kell magyarázni, hogy “nekik” minLásd még a 2., 3. és 6. oldal kapcsolódó írásait!
den “szélsõjobb”, ami hazafias, nemzeti, konzervatív

kat, amelyekkel egyes magyargyûlölõ zsidók a
nemzeti érzésû magyarokat szokták illetni.
Hering József
Faludy György: Szélsõjobb
(A vers szövegét lásd fentebb:
Gyergyóalfalusiak, ezután már feszt lesz
nálatok zsidófeszt?!)
2007. 09. 14. – kuruc.info

(Kuruc.info-)
olvasó az
udvarhelyi
polgármesternek
Tisztelt Polgármester Úr!
A mai napig azt hittem, hogy Ön a keresztény magyarság ezen belül pedig a székelymagyarok igaz képviselõje.
Ma este amikor átadják posthumus a
"Tiszteletbeli Székely" kitüntetést ennek a cionista, ferdehajlamú és hazaáruló tetû szintén
kétes kilétû ágyasának, akkor jusson eszébe a
következõ:
Ez a gazember volt többek között az, aki ledöntötte és megrongálta 1947-ben a magyar
katolikusok egyik legnagyobb püspökének Prohászka Ottokár szobrát. Ön mindezt nem tudja?
Ön állítólag katolikus. Nos ha nem is mint
polgármester, de mint állítólag hívõ katolikus
illene egy ilyen rangos címet egy olyan embernek odaítélni aki arra méltó. Nem pedig egy
ilyen botrányos hazaáruló köcsögnek, aki miután visszatért Nyugatról -ahol szintén pojáca
életmódot folytatott-, lenyúlta a magyar államot is egy lakással.
Ha eddig Önök ezt nem tudták, most megtudták. Ha nem hiszik, kérem ellenõrizze.
Ha ennek ellenére is odaadományozzák ezt
a címet ennek a hétpróbás cionista gazembernek akkor a cím értéke annyi a keresztény magyarok szemében mint maga Leimdörfer-Faludy munkássága.
Még nem késõ lemondani ezt a magyaroknak igencsak megalázó székely cirkuszt.
Tisztelettel:
Kovács József, Királyhida
2007. 09. 14. – kuruc.info

Seggrepacsi
és hanuka
Filmet csinált
a vén köcsög életérõl egy
RTL Klubos kó dextolvaj

egyáltalán nem szokatlanok a vezetõ beosztású fartúrók, sokan leltek itt meleg
otthonra, Kolosi Péter programigazgató
csak az egyik közülük. De a köztörvényeseknek sem ismeretlen a terep (1999ben nemzetközi körözés alapján fogták
el Horvátországban Liszkai Lászlót, az
SZDSZ Klub volt porgramigazgatóját,
majd nagy csend lett a
botrány körül) és gyors
elõremenelt biztosít a héber származás is. A három tulajdonság valamely kombinációját felmutatók, mint mondjuk
Lázs vagy éppen Kolosi,
szinte kirobbanthatatlanok.

A 39. Magyar Filmszemle versenyfilmjei közé került a Faludy szerelmei címû alkotás. Az agg
szobordöntögetõ kaftános
(terrorista társaival együtt
Prohászka Ottokár szobrát
gyalázta meg) öt éve nyilatkozott az RTL Klubnak, azzal a kikötéssel,
hogy a beszélgetés haláláA vén ürülék
ig nem kerülhet nyilvánosságra.
Lázs Sándor
kitárulkozott
A kódextolvaj RTL
Klubos
A Lázs és buzi bálványa közti beszélTermészetesen az anyagot készítõ
Lázs Sándor is buzi. (Lázst korábban, getésbõl kiderülnek részletek Faludy
akárcsak az ATV-s Mészexuális életérõl, botrászáros Tamást, mûkincsnyos
kapcsolatairól.
lopásért ítélték el jogerõÕszintén
vall
biszexualisen (Lopásért ítélték el
tásáról
és
gyötrõdéseirõl
Mészáros Tamást 1971ben:
http://kuruc.inis. Homoszexuális kapfo/r/26/3079/). Jelenleg
csolatairól akart vallani,
annyit tudunk, hogy Eszde életében felvállalni
tergomból felbecsülhetetnem merte õket (bár
len értékû magyar kódeegyes mûveiben azért utal
xeket lopott és adott el,
rá - a szerk.). Végül köült is érte, de a lopott holmi sosem került meg,
télnek állt a hasonszõrû
ahogy vagyona eredetét
gazember unszolására. Ki
sem firtatja a szocionista
tudja, talán Lázs is kitárezsim) A pondró a FaMészáros Tamás
rulkozott neki a siker érludy-felvételt egy szekrényben õrizgette éveken keresztül - a dekében...
vén csíra tavaly bekövetkezett haláláig.
Friss: Lázsról közben megkaptuk a doKapcsolódó cikk:
kumentumokat, rövidesen közöljük.
Mûkincseket lopott a bugás Mészáros
– http://kuruc.info/r/26/3079/

RTL Klub: bûnözõk, zsidók,
buzeránsok melegágya

A magyarellenes gennykanálisnál

(L. Baky - Kuruc.info - FH nyomán)
Forrás: 2007 – kuruc.info

