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1. 

 

Kuruc.info: Magyarország mint zsidó gyarmat - Csatáry László emlékére 

A halálba kergettek, ha úgy tetszik meggyilkoltak egy idős magyar bácsit, Csatáry László egykori 
csendőrtisztet. A gyilkos egy bizonyos Efraim Zuroff nevezetű zsidó csatornapatkány, aki immár 
néhány éve, az ún. Simon Wiesenthal Center képviselőjeként garázdálkodik itt, ősi magyar földön, 
utasít, számonkér, fenyeget mindenkit, aki valós vagy állítólagos második világháborús tevékenysége 
miatt nem tetszik ennek az aberrált szadista gnómnak. 

 
További részletek: http://kuruc.info/r/7/116253/#ixzz2cfrJH0ss 

 

 

2. 

Hozzászólás:  

 

ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALOM KELL! 

 

A zsidók által uralt igazságszolgáltatás „származásfüggő talmudi hamis kettős mércével 
mérlegeli a bűnöket: A katonát, akik parancsra cselekedett felelősségre vonják a főnökei 
bűneiért és megbüntetik, aki főnökként akadályozta az emberi jogsértő parancsok 
kiadását. Pl. Bartha Béla nagyapám katonaként, majd rendőrként becsülettel szolgálta a 
Magyar Hazát, de nem volt hajlandó közreműködni a Szálasi alatti emberi jogsértésekben, 
nem engedte letartóztatni a büntetőbíróság által jogszerűen nem elítélt zsidókat, vagy 
kommunista nézetű embereket. A nyilasok és nácik ezért megkísérelték meggyilkoltatni, 
önvédelemből egy időre ki is kellett menekülniük Ausztriába! Rákosiék a Nagyapámat, a 
mindig háztartásbeli Nagymamámmal egyszer csak kitelepítették és végleg megvonták a 
nyugdíját. Nagyapámat a kitelepítés idején be is bebörtönözték. Elvették a lakásukat, nem 
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tudom, hogy hálából, bosszúból, vagy csak azért, hogy valamelyik ávós ingyen lakást kapjon. 
Máig sem fizettek, nem kértek bocsánatot az ezekben közreműködő, ebből hasznot húzók. 
nem ajánlottak fel sem nekik, sem családunknak „holokauszt kártérítést”. Miért nem helyezi 
az IZRAEL ÁLLAM VAGY A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG HATÁLYON KÍVÜL A ZSIDÓ 
SZÁRMAZÁSÚAKAT SZÜLETÉSÜKTŐL HALÁLUKIG VELÜNK SZEMBEN 
RABLÓGYILKOSSÁGRA KÖTELEZŐ MÓZESI ÉS TALMUDI TÖRVÉNYEKET, 
Például nem zsidókat a tiszta vizet inni és tiszta sóval kellő (fiziológiás) mértékben sózni (a 
Nemzeti Stop Só programjuk keretében mérgező kálisót kell ennünk konyhasó helyett) nem 
engedő alábbi izraeli törvényeket, amelyek alapján kormányaink évtizedek óta betegítenek 
minket, rövidítik az életünket, miközben bárgyúsítanak és ivartalanítanak is vele. Lásd a 
Mózes V.7./2, 22, és II.23./20-33, Talmud Taanith 10 a. lap, és Baba kamma 93 b. lap 
aljasságait! 

A Nagyszüleim (és ellenem és a feleségem) elleni bírósági zsidó diszkriminációs bűntetteket 
lásd a honlapomon: 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/desztvizhonlap/aquanet-
2/szoveg1/bartha-bela-rendorfokapitanyt-kifosztas.htm 
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