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Címlap Antimagyarizmus Cigánybűnözés Extra Gazdaság Humor Iwiw Olvasói levelek Videók Zsidóbűnözés

Összes friss hír

Friss hírek

17:08 Azt hazudta Blum a
bíróságon, tényleg ki akart
költözni Sukoróra + helyi
olvasónk levele és kép Blum
hivatalos lakhelyéről

16:57 Karácsonyi akció! A
2010-es Magyar Csendőr
falinaptár most nagyon
kedvező áron! (x)

16:55 Perge Ottó nyílt levele
Balog Zoltánhoz

16:52 Ne turkálj, ha nem
muszáj! Ruhák elérhető áron
(x)

16:29 Továbbra sem kiáltják
ki a palesztinok a
függetlenséget

16:24 Másodikok vagyunk az
európai öngyilkossági listán

16:19 Szabó Máté: Nem
tilthat be rendezvényeket az
ÁVH csak azért, mert
jobbosok

16:14 Kiharcolták: új
szövetségi államot hoznak
létre Indiában

16:08 Az iráni emberi jogi
helyzet miatt rettegett a
cinikus Wiesel, kussolva a
hazája által elkövetett
népirtásról

15:52 Elhunyt Kóczián József
világbajnok asztaliteniszező

15:49 MTV: mégsem lesz
csoportos létszámleépítés

15:48 Bekebelezte a Sanyo
többségét a Panasonic

15:43 Jövő héten
kihallgathatják a pécsi
ámokfutót

15:40 Alapművek a
hungarizmusról:
Perújrafelvétel - Bűnös volt-e
Szálasi Ferenc? (x)

15:29 Morvai-levél Bakának
és Kovácsnak: Az ötvenes
évek megfélemlítéseire
emlékeztet Budaházyék ügye

Olvasói levelek, Zsidóbűnözés
2009-05-26. 05:01

Nyomtatóbarát változat
Megosztom!

Véralgebra: olvasónk észrevételei a holohazugság
kapcsán + hozzászólás
A holokauszttagadás – mint tudjuk – nagyon csúnya dolog, épp ezért
fontos, sőt erkölcsi kötelessége mindenkinek, hogy a fellelhető
holokauszt-irodalmat minél mélyrehatóbban tanulmányozza, tudását
folyamatosan fejlessze.

Hétvégén épp ennek a magasabb rendű erkölcsi kötelességemnek tettem
eleget (Tudom, furcsa szabadidős program, de ne feledjük: kötelességünk
emlékezni!) amikor hiteles forrásban érdekes adatokra leltem.

Simon Vizestál: „A gyilkosok közöttünk járnak” (Bukarest 1970, Politikai
Könyvkiadó) című könyvének 361. oldalán a 3. bekezdésben szól egy
dokumentumról, amelyet a treblinkai koncentrációs tábor vezetősége küldött
a zsidóktól elrabolt tárgyak listájáról, (1941. október 1. és 1942. augusztus 2.
közötti időszak vonatkozásában) a berlini RSHA-nak.

Kitüntetést is kapott - tehát 29 millió volt

Ugyanezen dokumentumra hivatkozás szerepel Simon Vizestál: „Az igazság
malmai” (Budapest, 1991, Európa Könyvkiadó) 127. oldalának 2.
bekezdésében: „…egy dokumentum, melyet Odilo Globonick a „Reinhard-
akció” vezetője küldött a Birodalmi Biztonsági Főhivatalnak. A jegyzék
felsorolja mindazon vagyontárgyakat, melyeket a treblinkai, sobibori és
belzeci megsemmisítőtáborok igazgatósága 1942. október 1. és 1943.
augusztus 2. között juttatott Berlinbe a Biztonsági Főhivatal címére.”  
Mint látható, mindkét könyvben ugyanarról a listáról van szó, bár nem tudni,
hol tévedett a szerző az időpontok tekintetében, ugyanis látható, hogy az
időpontok között eltérés – egy év – mutatkozik, azonban ez a mi
szempontunkból nem fontos.

Most lássuk a listát, amely mindkét könyvben gyakorlatilag szóról-
szóra megegyezik!

25 vagon női haj, 248 vagon ruhanemű, 100 vagon cipő, 2.800.000 USA
dollár, 400.000 font sterling , 140.000.000 lengyel zlotyi , 400.000 aranyóra,
145.000 kg arany jegygyűrű, stb. (A lista nem teljes, néhány tételt kihagytam,
mert az a továbbiak szempontjából lényegtelen, de a listákat bárki
ellenőrizheti a megjelölt forrásokban.)

Látható, hogy a szegény, kelet-európai, többségében lengyel zsidóktól,
illetve orosz hadifoglyoktól szép summát lehetett lefoglalni, a legérdekesebb
azonban az utolsó tétel, s most jöjjön egy kis matek! 
Egy arany jegygyűrű hozzávetőleg 3 g, de számoljunk átlagosan 5 g-mal!

A héten Valaha

Kereső

Legolvasottabb hírek

"Igen, emberekre lőttem.
És?" - Bemutatkozik Tinesz
és Vágó, a két szemkilövő
rebiszes + új infók, számok

 (70508)

Ne vásároljunk a Szkítia
könyvesboltokban! Íme
Gárdát és Morvait gyalázó
Bencsik néhány bűnének
lajstroma  (51047)

"Formaruhás" cigányok
fenyegetőznek YouTube-on -
várjuk az ávós
hajtóvadászatot - megvan a
videó készítője?  (49582)

"Ütős" cigány rap újratöltve:
Rajosan az éjszakában ("a
munka nekem nem való, mert
mindig lopok, bűnöző
vagyok")  (43831)

K-1 világbajnokság:
kuruc.infós, Árpád-sávos és
nagy-magyarországos
mezben lépett ringbe a japán
harcos  (43346)

Olvasó: vállalom, én be
fogom köpni a rendőrségnek
a gárdistákat!  (39975)

"A cigánynak jó tulajdonsága
nincs" - kiváló jellemrajz egy
csendőrfüzetből (38931)

Izraelbe menekült a "magyar
neonácik" elől - és találkozott
az igazi rasszizmussal (29603)

"Székelyföld nem Románia!"
- Kárpát-medencei mozgalmat
indít a Kuruc.info
(28085)

"Nem felszentelt keresztet
döntöttek le Pomázon, hanem
köztisztasági problémát is
okozó fatákolmányt" (25297)

Szavazás

Ki legyen a Jobbik
kormányfőjelöltje?

» Morvai Krisztina

» Vona Gábor

Dossziék

Cozma-gyilkosság

Csintalan Sándor

Drága Polgár úr

Dunaszerdahelyi
magyarverés

FankaDeli

Fekete Pákó

Holokamu

Lipusz Zsolt

Perge Ottó írásai

SÜN!
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Összes friss hír

24 óra legolvasottabbjai

Programajánló: Járjon Ön
is szemkilövetők által
biztosított klubba!

Megtámadtak, vérben
úszom! - ennyit tudott csak
mondani az orkok áldozata

Cigánycsalád támadt a
rendőrökre a Tescónál

A Turulbolt reklámfilmje -
ha itt vásárol, 100%-ig
magyar tulajdonú, Kárpát-
medencei vállalkozásokat
támogat (x)

Profi fotós-videós olvasónk
kritizálja a Népszabadság
"szakértelmét"

Egy arany jegygyűrű hozzávetőleg 3 g, de számoljunk átlagosan 5 g-mal!
145.000 kg egyenlő 145.000.000 g-mal, azaz 145 millió g-mal. Ha ezt a
bruttó aranytömeget elosztjuk az átlagosnak tekintett jegygyűrű tömegével (5
g) megkapjuk az elrabolt gyűrűk számát: 29.000.000 db, azaz
huszonkilencmillió darab. (Megjegyzem, számolhatunk akár 10 g-mal is, a
szám abszurditása így is nyilvánvaló. Pontosnak kell elfogadni a listát már
csak azért is, mert látható, külön jelöli a más aranytárgyakat, pl. aranyórákat,
illetve szerepelnek a későbbiekben drágakövek is. A jegyzék kifejezetten
arany jegygyűrűt, azaz nem aranytárgyakat, ékszereket ír.)

Tehát meg egyszer: 
145.000 kg = 145.000.000 g 
145.000.000/5= 29.000.000

Igen, a gaz nácik (hozzávetőleg) 29.000.000 db jegygyűrűt raboltak el a
szegény zsidóktól. Még ha a holokausztban meggyilkolt összes zsidó
számát vennénk alapul (6.000.000, efelől kétség nem lehet, ennek vitatása
önmagában büntetendő), akkor is arra a meglepő adatra jutnánk, hogy egy
zsidó átlagosan 4,8 db. jegygyűrűt viselt, beleértve ebbe természetesen a
csecsemőket, egyedülállókat, stb. 
Lehet tovább matekozni, ez a szám sehogy sem akar életszerűséget
mutatni. A 145 millió gramm (most már számoljunk csak egyszerűen
arannyal), még mindig azt jelenti, hogy 6 millió zsidóra (tehát itt még mindig
kedvezőbben, az állítólagos összáldozatszámmal számolok!) átlagosan több,
mint 24 g arany jutott. A szegény zsidók mindegyikének (átlagosan) volt pl.
egy kb. 60 cm hosszú, igaz, nem túl vaskos aranylánca vagy 3-5 gyűrűje,
stb. 

Még a férfiak metszett kis farkán és a nők mellbimbóján is rajta kellett, hogy legyen,
hisz ahogy Gusztos Péter úgy Simon Wiesenthal sem hazudhat

Ne feledjük azonban, hogy maga a könyv sem az áldozatok teljes számát
említi, csupán a fenti három ún. megsemmisítőtábor egy bizonyos
időszakban begyűjtött „termését”, így még meglepőbb számok jönnének ki!
(Treblinkának pl. Simon Vizestál ugyanezen könyvében – teljes működése
alatt – 700.000 áldozatot tulajdonít, Belzecnek 434.500 áldozatot tulajdonít
az úgynevezett szakirodalom, Sobiborban 150.000-250.000 közöttire
becsülik az áldozatok számát a teljes működés alatt.) Akinek van kedve,
elkezdhet számolni az így maximálisnak tekintett, 1.384.500 áldozattal és
29.000.000 db. jegygyűrűvel, vagy akár (legyünk nagyvonalúak) 145.000 kg
arannyal – fejenként így is szép eredmény jön ki; (lustábbaknak:  több, mint
20 db. jegygyűrű/fő, vagy több, mint 95 g arany/fő). Figyeljünk fel rá, hogy a
holokamu-irodalom általában a szegény, kelet-európai zsidóságot emlegeti,
mint legnagyobb veszteséget szenvedett csoportot. Így ezek a szegény
zsidók – csecsszopótól az aggastyánig, a kis Mojse és Tevje táti is – kezük
és lábuk minden egyes ujján viseltek egy-egy jegygyűrűt. (Persze ha
mindenkinek volt húsz-egynéhány férje-felesége, vőlegénye-menyasszonya,
ez is lehetséges.) Minden egyes áldozat közel 10 dkg arannyal bírt, amit
magával vitt a koncentrációs táborba. Arra már gondolni sem merek, hogy ez
a hatalmas mennyiség esetleg az elrabolt fog-aranyakból jött össze: 10 dkg

Friss Találomra

Humoros kép 

honlapok média szervezetek

Linkek

Ne turkálj, ha nem muszáj!
Ruhák elérhető áron (x)

Itt bomba áron vehet CD-t,
DVD-t! (x)

Ezzel többé nem lesz gond
a fürdetés, a gyerekek imádni
fogják! (x)

Egyedi rovás-ékszer -
elkészítjük az Ön tervei
alapján

Horvát-magyar összefogás

Telt lányok - társkereső

Parasztházak felújítása

Töri és irodalom az Ipodon

Lovarda Szentendrén

Hívjon ingyen vezetékest!

Szálláskeresés az
interneten

Jeep bérlés - fedezze fel
Izland szépségeit!
Bálnanézés, horgászat (x)

Leszokás a dohányzásról -
most ajándékkal (x)

Utazz olcsón!

Távol a városok porától és
zajától - ingatlanok az
Őrségben (x)

Plakát: az MSZP (hatékony)
stratégiájának képi
megjelenítése

Ajánlott videó 

Kötözködik és
lökdösődik a rebiszes
tahó
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a hatalmas mennyiség esetleg az elrabolt fog-aranyakból jött össze: 10 dkg
aranyból egy nílusi krokodilusnak is komplett műfogsort lehetne készíteni…

Hangsúlyozom, a tévedés lehetősége kizárt, maga Simon Vizestál, a téma
elsőrangú szakértője írta, két kiadásban is egyezően jelent meg az adat,
mindkét kiadványt lektorálták, stb. Kérdésem ezek után Gusztustalan Péter
és hasonszőrű társaihoz: ha a fenti állításokat nem hiszem el,
holokauszttagadó vagyok-e, akinek börtönben a helye? Komolyan kell-e
ezek után vennem a napi 8-12.000 meggyilkolt és elégetett zsidót? A választ
rábízom minden épeszű, négy alapművelettel elboldoguló emberre…

(Dr. Kakas)

A cikk szenzációs!
Egy kis adalék: az emberi haj (női) átlagban 100 és 200 gramm között
nyom. Nem tudom a vagonok személyi befogadóképességét, de csak a
súlyarány alapján a 25 vagonnyi hajhoz 8 ezer
háromszázharminchárom vagonnyi zsidó asszony kellene! Én nem
tudom, volt ennyi vagon oda?

XY

Kapcsolódó: - Holokamu-dosszié

Ha érdekesnek találta a cikket, küldje el ismerősének ide kattintva!  

Friss hírek az elmúlt 24 órából
Azt hazudta Blum a bíróságon, tényleg ki akart költözni Sukoróra +
helyi olvasónk levele és kép Blum hivatalos lakhelyéről
Karácsonyi akció! A 2010-es Magyar Csendőr falinaptár most nagyon
kedvező áron! (x)
Perge Ottó nyílt levele Balog Zoltánhoz

Ne turkálj, ha nem muszáj! Ruhák elérhető áron (x)

Továbbra sem kiáltják ki a palesztinok a függetlenséget

Másodikok vagyunk az európai öngyilkossági listán

Szabó Máté: Nem tilthat be rendezvényeket az ÁVH csak azért, mert
jobbosok
Kiharcolták: új szövetségi államot hoznak létre Indiában

Az iráni emberi jogi helyzet miatt rettegett a cinikus Wiesel, kussolva a
hazája által elkövetett népirtásról
Elhunyt Kóczián József világbajnok asztaliteniszező

MTV: mégsem lesz csoportos létszámleépítés

Bekebelezte a Sanyo többségét a Panasonic

Jövő héten kihallgathatják a pécsi ámokfutót

Alapművek a hungarizmusról: Perújrafelvétel - Bűnös volt-e Szálasi
Ferenc? (x)
Morvai-levél Bakának és Kovácsnak: Az ötvenes évek
megfélemlítéseire emlékeztet Budaházyék ügye
Sólyom a zsidó kultúra minél szélesebb körű népszerűsítését ígérte
Wieselnek
Újraválasztották Orbánt

Mindenféle különösebb bejelentés nélkül vette át a Nobel-békedíjat a
háborúzó néger elnök
Mokka csicskáztatás a nyugati végeken

A Parlament tegnapi zsidó megszállása képekben

Mint a pásztortűz az őszi éjszakákon (szarvasi cigánybűnözés)

Olvasó: Baló-világ a Bródy Sándor utcában

Strasbourg: Románia cserbenhagyta '89 áldozatait
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Megöltek egy arab férfit Budapesten

7 évet kapott (volna, ha nem bujkálna) Farkas Péter

Toroczkai Mátészalkán

Lükő Gáborra emlékeznek a Corvinus Egyetemen

A titkosszolgálat védelmét élvezhették az előzetesbe került "jogi
igazgatók"
"Befagyasztott telepépítés" zsidó módra: 28 millióból fejlesztik a már
meglévő kolóniákat
Egymást eszik az elvtársak: Gyárfás és Török cégeit is feljelentette a
BKV
Indul a "Szekler Earth"

Őssejtbotrány: házi őrizetbe kerültek a gyanúsítottak

A magyarok jelentős többsége visszaállítaná a halálbüntetést

Magyarnak születtem

Az MVSZ emlékező nagygyűlésének beszédei videón

Tüntetés készül az országfelvásárlók hanukázása ellen

Olvasó: "Adu-ász" az elnök nélküli ÁSZ a pártharcokban és a
tolvajlásban + pontosítás
Amiben elsők vagyunk: itt a legalacsonyabbak a munkabérek

Szonda: erősödik az MSZP

Hamarosan elfogadhatják a Gárda-szimpatizánsok üldözését is
lehetővé tevő módosítást
Eltűnt a Medgyesegyházának megítélt milliárdos támogatás fele, mire
a városba ért
Szabadságmegváltás címén még zsebre vágott 7,67 milliót Gyurcsány

Havas, Mécs, Csiha - és még sokan mások, akiktől megszabadulunk
2010-ben
Profi fotós-videós olvasónk kritizálja a Népszabadság "szakértelmét"

"Nem börtönőrnek, s nem is nevelő tisztnek tanultunk!"

Megtámadtak, vérben úszom! - ennyit tudott csak mondani az orkok
áldozata
Késeléssel fenyegetőzött a mokka tinédzser

Rolni Roll, vége a dalnak – elfogták a "sorozat-betörőket"

Nem firtatják többé Slota repülőútjait

Még az ablakot is becsukták a Gyurcsány-beszéd idejére

Büntetlenek maradnak az antimagyar szennytévék

Szánalmas rác mozgalom: "Zombor, Zenta, Szabadka mind szerb
városok!"
Cigánycsalád támadt a rendőrökre a Tescónál

Kisstílű zsidó bosszú: nem engedték be Gázába az EP delegációját a
megszállók
A Turulbolt reklámfilmje - ha itt vásárol, 100%-ig magyar tulajdonú,
Kárpát-medencei vállalkozásokat támogat (x)
Mindenképpen bíróság elé ráncigálják Williamson püspököt a
holokauszt inkvizítorai
Állambiztonsági problémát jelent a TMRSZ a fideszes polgármester
szerint
Ugandában is határozottabban lépnek fel a buzerancia terjesztése
ellen
Tiffán lesz a Zsidesz villányi jelöltje - a helyiek akarata ellenére

Mily meglepő: bűnözéssel foglalkoznak a Strasbourgba "menekült"
zámolyi tetvesek
A hozzá hasonlók hazug meséi leleplezőinek megbüntetését követelte
a szélhámos Wiesel
Megszűnik a gázár-támogatási rendszer

Ismét Martens lett a Néppárt elnöke

Programajánló: Járjon Ön is szemkilövetők által biztosított klubba!

A salgótarjáni sortűz áldozataira emlékeztek

Jogvédő szervezetek: nem sokat tesz az emberi jogokért a friss Nobel-
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Megjelent FankaDeli albuma
A Magyar Földre című album hazafias
számokat tartalmaz, tartalmas
mondanivalóval. Katt ide!

Lábtörlő politikusok arcképeivel
Törölje bele lábát Gyurcsányba,
Bajnaiba, Orbánba! Hogy a kosz méltó
helyére kerüljön...

Jogvédő szervezetek: nem sokat tesz az emberi jogokért a friss Nobel-
békedíjas
Alkotmányos a "Robin Hood-adó"

Fáklyás felvonulás Dunaújvárosban

Ugrás a lap tetejére
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