Vigh Mátyás:
HADJÁRAT A MAGYAR KORMÁNY ELLEN
Az új magyar jobb-közép kormány alaposan rálépett a
nemzetközi nagytőke tyukszemére. Extra adót vetettek ki a
bankokra, nagyvállalatokra, és útilaput kötöttek az IMF és WB
talpára. Ennek a ballib pártok örültek a legjobban és még
rádobtak a tűzre néhány lapáttal. Mintegy vezényszóra, a
holokauszt túlélők is alaposan beleavaótkoztak a támadásba,
antiszemitizmusunk hírét terjesztik a világban, magyarul és minden
más nyelven.
A világ liberális médiája, mintegy vezényszóra megtámadtak
minden új törvényt, rendszerint
csak átvéve az otthonról
sugalmazott szöveget, minden kötelező ellenőrzés nélkül.
Néhány szemelvény a szegény üldözött „új emigránsok” és
„menekültek” megnyilatkozásaiból:
Kertész Ákos az Amerikai Népszavában: (2011. szeptember 1.)
A magyar genetikusan alattvaló. ... boldogan dagonyázik a
diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és
nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni,
se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha
módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással,
innovációval viszi valamire.
Nota bene: A nagy felháborodásra, Kertész visszavonta a „ A
magyar genetikusan alattvaló” részt. Persze a szó elszáll, az
írás megmarad.... A visszavonás semmit sem ér!
Kertész, ezek után eladta otthoni lakását és Kanadába
menekült.
Dr. Regős Péter, a Magyar Zsidók Világszövetsége szóvivője
versének egy minta versszaka ( a többi trágár, igy nem alkalmas
az itteni közlésre)
Úgy rühelem minnyájukat,
mocskos, gyilkos falkáikat,
s mikor himnuszukat hallom,
felfordul a teli gyomrom.
Magyarországon legalább százötvenezer zsidó él, akikkel semmi
bajunk. Sajnos köztük van néhány gazember, akik szándékosan
szítják a magyar antiszemitizmus hamis hírét külföldön. Nekik az

állandó támadás az életelemük és mindenáron meg akarják
akadályozni a magyar zsidók harmonikus együttélését, netán
beolvadását.
Pedig elgondolkozhatnának, mi lett volna sorsuk, ha annakidején
nem veszünk részt a Szovjet ellenes háborúba. Ha nem tudják,
megmondom: Hitler megszállta volna magyarországot még 41
telén, amikor látta, hogy nem sikerült a Szovjet haderő gerincét
megtörni. Akkor pedig a regősök, kertészek, konrádok meg sem
születtek vagy elpusztultak volna. Hála helyett szítják az
antiszemitizmust, mert az minél nagyobb lángokat vet, annál
többet árthatnak megtagadott szülőhazájuknak. Az angoloknak van
egy régi közmondásuk: „Once a traitor, always a traitor.”
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