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Angliában a kokainhasználat miatt
szennyezõdik az ivóvíz
Londoni tudósok szerint a kokainhasználók
száma olyan magas már a városban, hogy komoly kihatással van az ivóvíz minõségére, annak
ellenére, hogy az többszörös szûrési és tisztítási
eljárásokon esik át. A tudósok kimutatták a londoni csapvízben a benzoylecgonine nagy arányú
jelenlétét, ami a kokain maradéka, miután az
emeberi test feldolgozza, és üríti. (…) (hidfo.net)

És íme egy lehetséges “eredmény”:

Európa SZELLEMI színvonala: ...SZAKÁLLAS
nõ a példaképe
http://www.magyarhirlap.hu/otodik-helyen-vegzett-kallay-saunders-andras-video
Conchita Wurst osztrák énekes nyerte Rise Like a Phoenix (Szállj fõnixként) címû dalával az
59. Eurovíziós Dalfesztivált, amelynek döntõjét
szombaton este rendezték Koppenhágában. A Ma-

Tageszeitung:

Állítsátok meg a
gulyás-Hitler
Orbánt! (Stoppt
den GulaschHitler!)
Okkal feltételezhetõ, hogy a világsajtóban a
Magyarország ellen írt cikkek negyedszázados rekordját dönti meg aljasságban az az írás, amely a
berlini Tageszeitungban jelent meg Állítsátok meg
a gulyás-Hitlert! fõcímmel és Magyarországnak
nincs helye az EU-ban alcímmel.
A cikket a Reuters brit hírügynökség felvétele
illusztrálja. Rajta Árpád-sávos karszalaggal felvértezett milicisták sorfala látható. A képaláírás: Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadóstábja: ilyen
alakok nem tartoznak Európába, már csak történelmi okokból sem.
A rövid cikk szerint amióta Orbán Viktor vezeti a kormányt, Magyarország sorozatos tettesként
áll az Európai Bizottság és az Európai Bíróság elõtt
a kisebbségek zaklatása (fajok szerinti szegregáció az
iskolában), a sajtó fojtogatása (a kormánykritikát törvény tiltja) és az alkotmány megsértése (az Alkotmánybíróságot, a központi bankot és az adatvédelmi
hatóságot a kormány irányítja). És a magyaroknak
mindez tetszik. De gulyás-Hitlernek (Orbán Viktornak) totál érdektelen minden Európából jövõ kritika.
Heccel a romák és a zsidók ellen, vissza akarja küldeni az asszonyokat a sparhelt mögé – csak feleségét, az
51 éves Lévai Anikót küldi el vidékre fosztogatni
(vég nélküli korrupció). Orbán nagymagyar álmaival
provokálja a szomszédos országokat. Ennél már csak
az ellenzéki Jobbik és a parlamenten kívüli Magyar
Hajnal (magyarul: „Heil Magyarország”) a rosszabb.
Állítsátok meg ezt az õrületet! Magyarország takarodjon az EU-ból! – áll a baráti Németország sajtójában.
A cikkhez egy Magyarországról szóló minilexikon
is tartozik. E szerint Magyarország lakossága „jobboldali radikális”, az exportjavak a paprika és az útlevelek, az ország híressége Habsburg Ottó, és a híres helyek a Balaton és a lakótelepek, amelyek az egész országban láthatóak. Végül Magyarország EU-alkalmatossága „nulla”.
A bajor közszolgálati rádióban pedig Vincze And-
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gyarországot képviselõ Kállay-Saunders András úgy gondolta,hogy itt az idõ,...lassan be kellene lépni
a Bárkába...Nagyon szomorú,hogy a deviancia ilyen
Running címû számával az 5. helyen végzett.
méreteket öltött,és bár örülni lehet András 5.helyének,mégis marad a keserû szájíz....A legmegdöbbenOlvasói vélemények:
Most aztán két dolog is bebizonyosodott: az egyik, tõbb számomra a magyar “ szakmai” zsûri pontozása
hogy Európa beteg, a másik pedig, hogy nálunk ku- volt,mert nem a muzikalitást pontozták,hanem beálltyába sem veszik a beérkezõ szavazatokat, hanem a tak egy hamis,bálványozó majomparádéba..
“szakmai” zsûri szépen eldönti, ki kapja a pontokat.
Az ugyanis kizárt, hogy a magyar lakosság egy ilyen
Ez pedig egy sokatmondó hozzászólás az
emberroncsra szavazott volna. Még szerencse, hogy Oroszország Hangjáról:
az Olimpián nem így
“Azt azért látnunk kell , hogy ez egy elõre kitermegy a versenyek velt , szándékos , tudatos mocskos provokáció volt ,
pontozása, mert akkor mintegy üzenetként : mi liberális aberrált urai Euróaz az afrikai úszó pának , lám’ ezt is megtehetjük !
nyert volna, aki úszni
Fõnixmadárként piedesztára emelhetjük ezt a szesem tudott igazán, és rencsétlen izét , s ti semmit nem tesztek ellene , sõt
majdnem a medencé- lassan többen tapsoltok , mint köpködtök ! Kamasz
be fulladt, csak a sze- fiúk , serdülõ lánykák íme itt az újabb példakép ,
rencsén múlott, hogy csillogó hõse a fényben úszó , ámde mocsáralapokon
túljutott a távon. Itt a nyugvó európai porondnak , lánykák , tessék szakállt
“szakmai” zsûrit még s farkot növeszteni , fiúcskák gyerünk muffot vágataz sem zavarta, hogy ni s cicit varázsolni beesett mellkasotokra s rögtön
ez a lény énekelni eljön a kánaán ! Ennyi elég , nem kell több s tiétek a
ugyan nem tud, csak jövõ ! Európa véget ért .”
elbõdül, de mivel
“más’ volt, mint a töbAdjon az Isten mindazoknak, akik ebben a dabi versenyzõ, így õne- loló Bahometben Orfeuszt láttak, csak ilyen nõki kellett nyerni. Szégyen, gyalázat! - idézet a facebo- ket, csak ilyen „anyának valókat”, csak ilyen
okról, de ezzel egyetértek!
nemzetmegtartókat – szerte a FataróUnióban
Sátán dörzsölte a tenyerét,Isten a menyben talán vagy AbberáltUnióban vagy Degenerániában!!!
rás azt jelenti, hogy Magyarországon korlátozzák a
sajtószabadságot, zaklatják az értelmiséget, az antiszemitizmus és a nacionalizmus csírázik. A Magyarország és Európa címen most megjelent könyv mutatja be ezeket a tendenciákat. Errõl immár másodszor
többnapos szimpóziumon tárgyaltak Budapesten a
német nyelvi és költészeti akadémia támogatásával.

ezek között a csoportok és az európai neonácik között, talán csak annyit, hogy Izraelben ezek az emberek nacionalista képviselõk támogatását is bírják.
Jobboldali politikusok élesen bírálták kijelentései
miatt az írót. „Az ilyen összehasonlítások a holokauszt lealacsonyításához vezetnek” – mondta a Jediót Ahronót címû lap szerint Uri Ariel lakásügyi miniszter, a Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) nevû párt tagja a kormányban. A politikus úgy fogalmazott, nem lehet a „nácikat – akiknek minden
törekvésük más népek kiirtása volt a faji felsõbbrendûség nevében – összehasonlítani
olyan emberekkel, akik graffitiket fújnak és
autókerekeket szúrnak ki”.

Amerikai
zsoldosokat
bérelt fel
Kijev

„Most már vannak
héber neonáci
csoportok is”

Több száz amerikai zsoldos harcol KeletUkrajnában a kijevi kormány oldalán - írta a
Bild am Sonntag címû vasárnapi német lap
hírszerzési értesülésekre hivatkozva.
A berlini kancellári hivatalban április 29én tartott értekezleten a szövetségi hírszerzõ szolgálat
(BND) képviselõi egyebek között arról tájékoztatták
a kormányt, hogy az Academi - korábbi nevén
Blackwater - amerikai biztonsági cég 400 zsoldosa tevékenykedik Ukrajna keleti részén a hadsereggel és a
rendõrséggel együttmûködve. A világ legerõsebb magánhadseregét fenntartó társaság fegyveresei az
oroszbarát szakadárok megtörését célzó gerillaakciókat szerveznek és hajtanak végre Szlavjanszk térségében - közölték a BND vezetõi a Bild am Sonntag beszámolója szerint.
Az Academi ukrajnai tevékenységérõl elõször a
Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség számolt be
néhány hete, jelentése szerint a zsoldosok az ukrán
rendõrség Szokol nevû különleges egységek egyenruháját viselik, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
pedig azt mondta, hogy az Academihez tartozó Greystone 150 fegyverese harcol az ukrán hadsereg oldalán.
A BND-nek éppen az amerikai partnerszolgálatok
erõsítették meg, hogy a magánhadsereg fegyveresei
fedett mûveleteket hajtanak végre Ukrajnában. Az
azonban nem ismert, hogy az Academi kitõl kapta a

Politikai vihart kavart Izraelben Ámosz Oz világhírû írónak a fiatal radikális zsidó telepesekrõl szóló
kijelentése, amelyben héber neonáciknak nevezte
õket.
Ámosz Oz azokat a honfitársait bírálta élesen, akik
engedély nélkül alakítanak ki telepeket Ciszjordániában – jelentette vasárnap az izraeli sajtó, amely szerint az író elítélte a zsidó szélsõségesek arab tulajdon
elleni támadásait is.
„A szörny szemébe kell néznünk, és nevén kell õt
neveznünk” – mondta sajtójelentések szerint pénteken az író Tel-Avivban, ahol 75. születésnapját ünnepelte egy kulturális eseményen. „Olyanná akartunk
válni, mint a többi nép. Reméltük, hogy eljön a nap,
amikor lesz héber tolvaj és lesz héber szajha. Most
már vannak héber neonáci csoportok is” – mondta megbízást - írta a Bild am Sonntag.
Ámosz Oz, aki úgy fogalmazott, nem lát különbséget

