
You're as dumb as a rock.  

Olyan buta vagy, mint a szikla.  

Ha a családjad és az otthonád lángokban áll, megtámadják és megerőszakolják, 1. Eladjád-e a 

gyújtogatóknak és rombolóknak, 2. Kérjed segítséget szakemberek, akik el tudják oltani a tüzet, és 

hatékonyabban támadják meg és védik családját, 3. oltsa el saját maga, 4. hagyja kiégeti magát és a 

dögevőkre hagyja? 

 

Mivel a magyarok annyira erkölcsösek a társadalmi igazságosságra való törekvésben, azt javaslom, 

mutass jó akaratot, és adj több földet,  pancser. 

 

If your family and home are on fire and is being attacked and raped, do you 1. Sell them to the 

arsonists and destroyers, 2. Ask for help from professionals who can put out the fire and attack and 

protect your family more efficiently, 3. Put out the fire yourself, 4. Let it burn itself out and leave it to 

scavengers? 

 

Since Hungarians are so moral in their quest for social justice, I suggest that you show good will and 

give up more of your land, you putz. 

Never again do I want to hear Hungarians complain that the USA didn't help in 1956. 

Soha többé nem akarom hallani, hogy magyarok panaszkodjanak, hogy az USA nem segített 1956-ban. 

Budapest Memorandum: 

http://www.mediaaccess.hu/userspace/pdf_files/Budapest%20Memorandum%20-%2034-

35_4108.pdf 

https://www.rferl.org/a/ukraine-explainer-budapest-memorandum/25280502.html 

„The Nation of Ukraine and the Hungarian pipogya and halálos Nazis: Facts Matter” 

Fogalommeghatározások pillantással 

Nazism: 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

A nemzetiszocializmus és a globális szocializmus mind az állam által támogatott baloldali 

világszemlélet. 

Mindenki képességei serint, mindenkinek szükségletei szerint” – Marx 

„Semmi sem létezik az államon kívül vagy az állam ellenében, minden az államban létezik.”- Mussolin 



„Lenin a második legnagyobb ember, csak Hitler után, és a kommunista és hitleri hit közötti 

különbségek nagyon csekélyek.” - Goebbels 

„A nácizmus hamis biológián, a kommunizmus pedig hamis szociológián alapszik. Mindkettő arra 

törekszik, hogy tudományos legyen.” 

Fidesz, KDNP, Mi Hazánk, Jobbik mind náci pártok. Most már minden államilag támogatott és 

központosított: iskola, kórházi ellátás, családgondozás, új pályázatok munkával kapcsolatos 

baromságokra, valamint az új adók és az infláció. A lista hosszú. 

Orbán összes családi programja a kommunista és a náci programokat utánozza: a „Volksgemeinschaft” 

és a szovjetek „hív a szülőföld.” 

“Russian Soldier is Again Liberating Europe From Fascism” 

«Русский солдат снова освобождает Европу от фашизма» 

Magyar fasiszták szájából: „Ukrajna zsidó meleg náci elnöke, egy nem létező ország elnöke, Volodimir 

Olekszandrovics Zelenszkij, aki házas, vannak gyerekei, és akinek politikai pártja a Nép szolgája, orosz 

üzemanyagot lop (bár csak 2019 óta van hivatalban, a viták az állítólagos üzemanyag leszívásról az 

1990-es évektől 2014-ig tartó időszakban történtek) és magyar felmenőkkel rendelkező ukránokat 

államilag támogatott ukrán nácikkal gyilkol és zaklat.” 

A demokrácia egy haladó szellemű önkényuralom. 

Orbán 14 és 15 évesen a kommunista ifjúsági szervezet titkára volt. 

Orbán 1989-ben megkapta a Soros Alapítvány ösztöndíját; Soros önmeghatározó kommunista, és 

egykor náci volt ("...Életem legélvezetesebb időszaka." - Soros). 

Magyarország 1999-ben törvényt hozott létre a hárommillió romániai, szlovákiai, szerbiai és 

montenegrói, horvátországi, szlovéniai és ukrajnai magyar kisebbség tekintetében („2001. évi LXII. 

törvény a szomszédos államokban élő magyarokról”). A törvény célja, hogy biztosítsa az oktatást, 

egészségügyi ellátásokat és foglalkoztatási jogokat részükre, és állítólag gyógyítja az 1920-as trianoni 

szerződés „vészterhes” hatásait – az adófizetők pénzéből. 

Orbán parlamenti kétharmada összetett számítási halmazt rejt, amely sok tényezőtől függ. A magyar 

választási rendszer ördögien bonyolult. A magyar választás 3 szempontból is bohózat: adózás nélküli 

képviselet (2004 óta állampolgárságot kaptak a magyar felmenőkkel rendelkező külföldiek, akiknek 

95%-a Fideszre szavaz.), korrupt szupertöbbségi szabályok, minden párt kap állami támogatást a 

kormánytól, és amely egy időintervallumra korlátozódik. 

Magyarország függővé tette magát az orosz erőforrásoktól, és központosította az alternatív 

energiaprojektek erőforrásait. Ennek következtében súlyosan függővé váltunk az orosz erőforrásoktól 

és oligarcháktól, viszont nagyon kevés függetlenségünk van új erőforrásokra vonatkozóan. Ez a 

függőség indokolatlan. A miénk az alternatív energiák országa, amely csekély számú alternatív 

energiát kínál. Úgy hangzunk, mint Oroszország, mert Oroszország vagyunk. 

A fasiszták arra panaszkodnak, hogy az USA „Igazán sosem segít... (1956-ra hivatkozva)” - Szikor 


