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bolsevikdiktatúrában „Nem szólhatunk semmit, mert kilövik a
szemünket”

60 megjegyzés:
Névtelen írta...
Meilyk volt az ultra inteligens nem tudom, de nagyon nagy
zseni! Horogkereszt Debrecenben???! Vicceltek ez Szegeden a
Klauzál tér! A másik pedig látszik, hogy meg van moddolva a
kép, én láttam ezt és ez egy kettőskereszt volt, ami egyépként
teljesen korrekt. És, ha már ilyet csinál valaki legalább, azt a
várost írhatná ahol a kép készült! Gratulálok!
2008. január 4. 12:09

Magyar írta...
Akkor most felteszem a kérdést. Kinek vannnak csúsztatásai? A
"szélsőjobbnak" vagy a szélsőbalnak? A helyetekbe egy ekkora
égés után befognám a pofám kisfiúk!
2008. január 4. 12:14

Gundelné írta...
Mi az égés?
Lehazudjátok a csillagos eget is.
Tele van a net horogkeresztekkel, nyilaskeresztekkel. Azt is
mind a partizánok hamisították?
Kár mosogatni a lehetetlent...
Az, meg, hogy hol készült a kép, teljesen mindegy...
2008. január 4. 13:05

Névtelen írta...
Ilyet biztosan nem csinál a Jobbik,úgyhogy nem kell ennyire
sötétnek lenni.
Az meg ugye senkit nem zavar hogy másfajta önkényuralmi
jelképeket vagy komcsi diktátorok képeit is kitesznek
mindenhova, pl csodás vörös csillag, Che Gevara ,Sztálin
fej,stb...!Pl egy sörön is.
Ha megnézitek figyelmesen, akkor a fenti kép a karácsonyfa
felöl van fényképezve.Namármost a két horogkereszt ugyanúgy
áll a két képen,de úgy hogy másik irányból fényképezték.Az
meg úgy nem lehetséges!
Gratulálok partizáninfo , hogy ilyen kamu képpel hülyítitek az
embereket!!!
2008. január 4. 13:45

Névtelen írta...
Itt lakom Debrecenben, de ha nagyon akarják a kedves
szerkesztők, holnap lefényképezhetem nekik a főteret. Ez a
debreceni főtérhez képest bolhafing, a főtéren jelenleg a szobor
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előtt kb 15 méterrel áll a karácsonyfa, nem utána, és ráadásul
sokkal nagyobb is. Ahogy írták, ez Szegeden a Klauzál tér.
Idióták, így akartok bizonyítani valamit is? Ekkora hibákkal és
kamukkal? Szánalmas nép.
2008. január 4. 17:24

Névtelen írta...
Köszönöm parizaninfo, mindig vidám perceket szereztek nekem.
2008. január 4. 20:34

Névtelen írta...
Persze gundelné, teljesen mindegy, hol készült. Igazad van. Az
is mindegy, hogy hamis. A lényeg, hogy lehessen rasszistázni,
nácizni és sírni. Arról meg, hogy ki a gyűlöletkeltő, ezen
fénykép után érdemes lenne elgondolkoznod. Ennyir e sötét
nem lehetsz.
2008. január 4. 20:37

Szkíta írta...
idióta barom cionista partizángyökerek. Ez egy hamis fotó. Ti
komolyan nem vagytok eszeteknél. Az egy dolog hogy
mindenféle hülyeséggel tömitek az emberek fejét, de ittmár van
egy kis bökkenő. Hamísított képet tettetek közzé, úgy beállítva
mintha igazi volna. Ez már törvénysértés ti hugyok!!!Remélem
ezért aztán úgy megbírságolnak titeket hogy rámegy az egész
izraeli vagyonXD.!
2008. január 5. 3:13

Szkíta írta...
most megyek és leszopom a lovamat
2008. január 5. 5:47

MUNKÁSŐR írta...
A kép valóban Szegeden készült.Látom bassza a csőrét a sok
köcsög nácinak,hogy lehoztátok a képet.
2008. január 5. 7:41

Névtelen írta...
Munkásőr! Te most ugye csak viccelsz? Egy nyilvánvalóan
hamis kép került fel puszta néphülyítés miatt az oldalra, még
az állítólagos helyszínt sem sikerült eltalálniuk, s neked ennyi a
hozzáfűznivalód?
Az oldal lassan kezd olyan lenni, mint a saját paródiája. Nem
baj, legalább van min röhögnöm, és pihentetnem az agyam két
vizsga közt.
2008. január 5. 7:58

MUNKÁSŐR írta...
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Névtelen.
Inkább a vizsgáiddal foglalkozz,mert különben hülye
maradsz,mint amilyen most vagy.A helyszín mindegy a
tény,hogy vannak nácik az már nem.
2008. január 5. 8:32

nom írta...
ekkora kamura csak ti vagytok képesek semmirekelő csicskabanda
szégyen amit műveltek, inkább hagynátok el az országot,
mindenkinek jobb lenne...
méghogy partizánok? egyszerűen senkik vagytok, akik csak
hamis képekkel riogatjátok a népet
2008. január 5. 8:51

Névtelen írta...
Na én eddig és nem tovább látogattam ezt az oldalt. Ezt a fajta
szánalmas csúsztatást nem lett volna szabad megengedni
magatoknak fiúk/lányok/határesetek, ugyanis míg ez az oldal és
az iwiwes fórum-topikjaitok képviseltek valamiféle ellenpólust
kuruc.info-val meg a többi hasonló szellemiségű portállal
szemben, ezek után garantálom, hogy az sem benneteket
komolyan venni, aki teljes mértékig egyetért veletek.
December 28-án körülbelül 3szor mentem végig napközben a
Klauzál-téren (szegedi vagyok), de hogy ott nem állt
horogkereszt az egyszer biztos. A helyetekben törölném az
egész blogot (ezt az oldalt már el is mentettem, hátha
patkány-módon megpróbálnátok átszerkeszteni), és kezdeni
egy újat, lehetőleg értelmesebb és megfontoltabb
hazugsággyárosokra bízva az ügyet...
2008. január 5. 10:01

álreg írta...
Szerintem a médiahekk célja csak az lehet, hogy bekerüljön az
oldal végre valami hírműsorba. A következő lehetne végre
hitelesebb is; ha javasolhatom a szerkesztőknek, exkluzív
rejtett kamerás felvéteket nyomhatnának föl az oldalra pl.
arról, hogy klu-klux klán ruhába öltözött, nyilas-karszalagos
emberek miként vernek véresre egy kipás, csadoros cigánylányt
az utcán.
2008. január 5. 10:59

anonim írta...
na , pont téged vesz komolyan akárki is mikor az egész hszből
süt a gyűlölet.
Nem vagyok szegedi de inkább hiszek az oldalnak mint a
szélsőjobbos sutyerákoknak.
2008. január 5. 11:45

Arany ember írta...
file:///Volumes/Users/gabucino/Documents/Webarchives/Partizaninfo%20-Az%20élhető%20Magyarországért.webarchive

Page 4 of 13

Partizaninfo -Az élhető Magyarországért

1/7/08 2:06 PM

Miért tiltakoztok ennyire a kép ellen? Ti tényleg nem hiszitek el,
hogy bizony vannak neonácik az országban, akik sokszor
mutogatják magukat anélkül, hogy a hatóságok tennének végre
valamit?
Elég felmenni az iwiwre. Több száz horogkereszt, nyilaskereszt
hemzseg mindenütt. -büntetlenül.
Egyre másra jönnek létre a szélsőjobbos honlapok, blogok,
zenekarok.
Akkor azok is hamisak?
2008. január 5. 11:58

Névtelen írta...
Hu. Ez hihetetlen. Az elején valaki beírja, hogy kamu a kép, de
a sok barom csak mondja, hogy ott van bizony a horogkereszt
a téren. Javaslom, indítsatok még pár ilyen blogot, és teljes
mértékben bebizonyítjátok, hogy idióták vagytok. Aki a
hülyeségeitekkel egyetért, az is. Most már csak remélem, hogy
nem rendőrök írogatnak ide, mert ha igen, ez a szint nagyon
nagy baj az országnak.
2008. január 5. 12:25

Névtelen írta...
anonim: milyen gyűlölet? Az, hogy valaki kikell valami olyasmi
ellen, ami sérti az intelligenciáját és ennek ingerülten ad
hangot, az nem gyűlölet. Nem hiszem, hogy az antiantiszemitáknak, meg az anti-szélsőjobbnak ugyanolyan mélyre
kellene süllyednie ugyanabban a csatornában, mint a
kuruc.info, csak a túlsó oldalon. Ezzel nem lehet célt érni.
Odahamisít valaki egy horogkeresztet egy kettős keresztből
Debrecen főterére (ami valójában Szeged), valaki ezt szóvá
teszi, pár a gázkamrás időszaktól rettegő egyén meg az egész
internetet elárasztó horogkeresztekről, meg nácikról pampog.
Ezek után mégis mi a biztosíték arra, hogy nem egy "partizán"
regel fel iwiwre, csinál egy szélsőjobbos álprofilt, aztán majd
arra mutogat, hogy nesze bazdmeg náciveszély van. nem értek
egyet a szélsőjobbal, nem vagyok antiszemita, kimondottan
ellenzem a zsidóellenességet és a destrkutív nacionalizmust is,
de amit ez az oldal képvisel attól legalább annyira hányingerem
van, mint a kuruc.info-tól és szerintem nem vagyok egyedül...
2008. január 5. 13:07

Szkíta írta...
Na ez a vicc. Már több helybéli bizonyította hogy semmi
horogkereszt nincs ott, de a sok agymosoott komcsi még
mostis azt szajkózza. Különb embereket szarok nálatok
partizánkodó elmebetegek.
2008. január 5. 13:14

szkíta írta...
Amúgy az elöbb valaki szkíta néven azt írta hogy "és most
leszopom a lovamat" hát ezt nem én írtam, aki meg írta az
szopja le nyugodtan.
file:///Volumes/Users/gabucino/Documents/Webarchives/Partizaninfo%20-Az%20élhető%20Magyarországért.webarchive

Page 5 of 13

Partizaninfo -Az élhető Magyarországért

1/7/08 2:06 PM

2008. január 5. 13:15

Névtelen írta...
Lol, ekkora büdös nagy kamut. Nem csalódtam a komcsikban,
szép volt, megcsináltátok!:)
Már meg sem próbálkozom olyan érvekkel, hogy az illetékes
önkormányzat kell kiadjon engedélyt a területfoglalásra, és erre
nem kaptak volna, az biztos. A Jobbiknak pedig nem érdeke
horikerit mutogatni, ők (mint már évek ita) maradnak a
kettőskeresztnél.
Milyen kis sunyi hazudós patkányok vagytok:)
2008. január 5. 13:33

álreg írta...
anonim, én csak felvillantottam egy lehetőséget, hogy mitől
lehetne még ütősebb az oldal. Ha már médiahekk, akkor legyen
az teljesen :)
2008. január 5. 15:31

MUNKÁSŐR írta...
Osztrák állampolgárt fogtak a rendőrök.Mi volt nála.Fasiszta
relikviák,éles és riasztó fegyver +töltények.MI VAN NÁCIK NEM
BÍRTOK MAGATOKKAL.SZARJATOK BELE HITLER ÉS SZÁLASI
POFÁJÁBA.
2008. január 5. 19:39

WEISENTHAL S,JR írta...
BUZI NYILASOK !
ELÉERKEZETT A LESZAMOLAS ORAJA !
TELJESEN MINDEGY HOL A KEP...
MENEKULJETEK, AMERRE LATTOK, TI IS
AMERIKABA VAGY A FOLD
ALA...MINDENHOL MEGTALALUNK !
A LENYEG, HOGY MAR NEM FOGTOK
SOKAIG FICANKOLNI...
WEISENTHAL JUNIOR
2008. január 6. 6:09

Névtelen írta...
sok agymosott baromarcú fasiszta csökevény egy kis
médiahekk miatt ugat, mikor ugyan ez komolyabb siteken pölö
MN, vagy rémhírtv oldalán jelenik meg akkor kussulnak.
2008. január 6. 6:13
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Strelok írta...
Weisenthalnak: legalább rendesen írnád a nevet...minek
kiabálsz ? Fenyegetsz ? Felesleges, egy senki vagy aki azt hiszi
a neten mindent szabad. Se fegyvered se barátaid, nulla
befolyás és cselekvésképtelenség, szerinted most valaki is
beszart?
2008. január 6. 6:58

Névtelen írta...
Hidd el, ez van olyan balfasz, hogy tényleg azt hiszi.:)
2008. január 6. 9:25

Névtelen írta...
Gratulálok munkásőr, most aztán leleplezted az
összeesküvésünket.
Az volt a tervünk, hogy egyenként hozunk át a határon
pisztolyokat, meg náci jelképeket, és majd kitűzzük a
horogkeresztet a parlament tetéjére.
De most te (mintha csak most léptél volna ki az Emil és a
detektívekből) lelepleztél minket, gratulálok.
Akkor jöhet a B terv. Majd photoshopolunk magunknak
fegyvereket, és úgy támadunk!
2008. január 6. 9:29

Névtelen írta...
Pedig a horogkereszt igazi, én láttam!!!!
A Vonáék gyorsan elvitték onnan, mikor megtudták, hogy
kiderült.
2008. január 6. 9:58

Névtelen írta...
Kiderült:DDD
Végülis egy főtéren nincs nyilvánosság, és mindenki azt rak ki
amit akar... Ne erőlködjünkmár,inkább verjük össze
egymást,lehetőleg halálra,hogy ne legyen ennyi idióta már
ebben az országban!
2008. január 6. 10:12

Névtelen írta...
A "horogkeresztet" bárki megnézheti itt, élőben:
http://href.hu/x/4cbv
2008. január 6. 10:16

Névtelen írta...
Jolvan srácok!
micsoda szerncse hogy tájékozottak vagyunk mostmár.
valamelyik mucsai helyen, valahol nembudapesten debrecen
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vagy szeged vagymindegy, szóval állítottak egy ilyen nyeles
svasztikát. mindegy hogy hack a kép, ugyse néz utána senki,
elvégre az iylen falukba biztosasn internet sincs.
Még ilyen fantasztikus híreket!!!
XDDDDDDDDDDDD
2008. január 6. 10:25

Névtelen írta...
Igen "Gundelné" ez egy baromi nagy égés. Én nem mondom,
hogy a jobb- vagy baloldaliak hazudnak, én csak azt mondom,
hogy a Partizáninfó richtig kamuzik. Ez a kép egy montázs, aki
nem látja, annak szépen ki lett mosva az agya. Ha ilyen
történne Szegeden, a polgármesteri hivataltól 100 méterre
légvonalban, akkor már rég ott lenne a rendőrség, és rúgná le
az egészet. Hihetetlen, hogy a sok hülye bevesz egy ilyen
átlátszó manipulációt.
Nézegetem ezt az oldalt egy ideje, és ugyanazt a gusztustalan
buta és agyatlan uszítást találom itt, mint a Kurucinfón.
Mellesleg a neten "stark" néven szoktam blogolni és
kommentelni, csak hogy ne legyen névtelen ez a hozzászólás.
2008. január 6. 10:25

Névtelen írta...
Igazi partizanokjelentik minőség.
2008. január 6. 10:36

Névtelen írta...
Előlről és hátulról nézve is ugyanúgy állnak a csápok :D. Hát,
gyökérkék, ez igencsak gyenge :D.
2008. január 6. 10:36

hunsco89 írta...
Szánalmas hazudozók vagytok egytől-egyig komcsik!!!
Na most indulok gatyát cserélni mert beszartam WEISENTHAL
S,JR szavaitól. :D:D:D
2008. január 6. 10:42

Névtelen írta...
A kommunisták mindig is csak a tömeggyilkolászáshoz és a
történelemhamisításhoz értettek. Magas szinten űzték például a
fotóretusálás tudományát, hogy megszabaduljanak a történelem
időközben számukra kényelmetlenné vált részleteitől, vagy
lejárassák ellenfeleiket.
Jó tanítványok vagytok, csak így tovább. De ne feledjétek, ha
majd a gyilkolászásnál tartatok, a kommunisták elsősorban a
belső ellenségeikkel (gyakorlatban kommunista társaikkal)
szerettek leszámolni. Nagy elődeiteket követve cselekedjetek
ezek szerint.
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2008. január 6. 10:45

Gyurcsány Ferenc írta...
Hülyegyerekek!
Ilyen balfaszok vagytok?
Ezért nem tudok fizetni!!!
A jövő heti zsebpénz ugrott...
2008. január 6. 10:48

Névtelen írta...
Gratulálok partizan.info. Szép volt belinkelhetem néhány
photoshop tanfolyam címét? Hátha legközelebb jobban sikerül
:DDDDDDDD
2008. január 6. 10:56

Névtelen írta...
http://kepfeltoltes.hu/080106/420127079Untitled1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez jobban tetszene?
Szánalmas...
2008. január 6. 11:04

Névtelen írta...
Partizánok!
Szerintem sokkal hatásosabb lenne, ha olyan fotót csinálnátok,
amin a Jobbik tagjai horogkeresztet pisálnak a hóba.
Szánalmas!
2008. január 6. 11:07

Névtelen írta...
Ezek a képek erősen törvénysértőek !
"Büntető Törvénykönyv
269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet,
sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló
jelképet
a) terjeszt;
b) nagy nyilvánosság előtt használ;
c) közszemlére tesz;
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ
el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott
cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási,
tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a
jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban
lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.
(4) Az önkényuralmi jelképek használata esetén el kell kobozni
azt a dolgot, amelyre a bűncselekményt elkövették.”
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A szerkesztők helyében sürgősen törölném ezt az egész témát
(képekkel együtt tok und vonó) és a hozzátartozó hsz-eket,
mielőtt vkinek eszébe jut feljelentést tenni ...
Az egyéni hülyeséget meg inkább nem minősítem.
2008. január 6. 11:09

Sógi írta...
Nagyítsátok ki a képet. Még arra sem vették a fáradtságot,
hogy "textúrát" adjanak a szvasztika szárainak. Ellenben az
eredeti keresztnek van mintázata. Valszeg csak erre rajzoltak
fel szárakat.
Arról nem is beszélve, hogy a hátulsó nézetnél a jobb oldali
szárnak kellene felfele mutatni és nem fordítva.
Gyenge munka, bármelyik jóérzésű ember elsírná magát
miatta. Ha ennek a szellemi szerzője a partizáninfo
szerkesztősége, az csak újabb bizonyíték a teljes
dilettantizmusukra. A blog oldal különben csak arra, hogy
ízlésük nincs.
2008. január 6. 11:17

nemvagyokTomcatkocsoge írta...
Ostoba paraszt naci! Mit mondasz majd a feljelentesben? Hogy
egy kulfoldi serveren... kirohognek!
2008. január 6. 11:33

Névtelen írta...
nemvagyoktomcatkocsoge egy igazi partizanokjelentik fan.
2008. január 6. 11:45

Névtelen írta...
Vejzentál, miért pont a BUZI nyilasok érdekelnek? Talán a
hetroszexuálisok nem izgatják fel a beteg fantáziádat? Igaz, én
sem meleg, sem nyilas nem vagyok, de, ha bunyózni akarsz,
engem is ugyanolyan könnyű megtalálni, mint a "nácikat".
További jó nácivizionálást a partizaninfo nevű zártosztály
betegeinek!
2008. január 6. 11:57

Névtelen írta...
Kedves szerkesztő pártkatonák! Gondolkodni is gyökerek
vagytok? ha már megbuheráltok egy képet csináljátok jól:
elölröl máshogy néz ki a horogkereszt mint hátulról. Vagy ezt
nem tanitották a kisegitőben?
2008. január 6. 12:53

Névtelen írta...
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Modern mese
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda.
Egész életében tett, vett, dolgozott keményen, mégsem jutott
ötről a hatra egész életében.
Történt egyszer, hogy észrevette, fogynak a tyúkok a
tyúkudvarból. Hiába próbálta nyakon csípni a tolvajt, sehogy
sem sikerült.
Gondolta keres magának egy őrzőt, aki megvédi a baromfikat a
titokzatos tolvajtól.
- Válassz engem. – mondta a kutya. – Jó a szemem, jó az
orrom, éles a fülem. Meghallom, meglátom, megszagolom,
ha jön a tolvaj. Akkor majd sarokba szorítom, hangosan
ugatok, és te elfoghatod.
- Válassz inkább engem – mondta a róka. Az én fülem élesebb,
az orrom jobban szagol, a szemem jobban lát, mint ennek itt.
– és a kutya felé bökött. Én nem verlek fel ronda ugatással
éjjeli álmodból, hanem lefogom helyetted a tolvajt. Ezt a ronda
korcsot meg zavard el, mert ahogy látom a tyúkjaidra, fáj a
foga.
Tetszett a gazdának a róka beszéde, meg aztán csinosabbnak is
látta, mint a gubancos szőrű kutyát. Felfogadta hát a sima
beszédű vörös komát a tyúkudvar őrzésére.
Látszólag minden rendben volt, a róka minden reggel
tisztelettudóan jelentette, hogy az éjjel nem történt semmi,
mind megvannak a tyúkok, csak a kutya ugatott hangosan a
kerítésen túl.
A gazdának tetszett ez a nyájasság és tisztelet, és
megerősítette a rókát tisztségében, bár mintha a tyúkok
kevesebben
lettek volna, mint annak előtte.
Történt egy éjjel, hogy a gazdát zaj verte fel éjjeli álmából.
Kiszaladt az udvarra, és látja ám, hogy a róka épp
egy tyúk tollát tépdesi veszettül, és a nyakát próbálja
átharapni.
- Mit művelsz?! – rivallt a gazda a rókára.
A róka azonnal elengedte a tyúkot, és így szólt a gazdához:
- Hazudtam neked. Bizony én fosztogatom az udvarodat, én
loptam a csirkéidet, tyúkjaidat, én rágtam össze a tojásokat.
De csak mostanáig. Direkt csaptam zajt, hogy meghalld, és
kijöjj. Sőt, örülök neki, hogy most minden kiderült,
mert egyébként épp mától vegetáriánus lettem,
megundorodtam a húsevéstől és a hazudozástól, hogy be kellett
csapnom téged.
Amúgy meg a kutya sokkal több csirkét lopott volna, és még
jobban becsapott volna téged. Én csak meg akartalak óvni
ettől.
Látod, most igazat beszélek, úgyhogy tarts meg hivatalomban,
mert innentől kezdve már bízhatsz bennem.
2008. január 6. 12:53

4N-DR01D írta...
Arról már régebben megbizonyosodtam, hogy a homo sapiens
elnevezés erős eufémizmus, de ez a post, a hozzászólásokkal
egyetemben azt sugallja, hogy teljesen alaptalan.
Megjegyzendő, hogy a náciveszélyt nem hogy egy Paintben
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összehegesztett (Photoshopban ennél még a nagymamám is
többre képes) kép, de még akár egy millió
"mocskosnácinyilasokmeglesztekb*szva" jellegű hozzászólás
sem igazolja. De esettanulmánynak kiváló: EZ pont az a
hangnem és tartalom, amit a másik oldalnál kifogásoltok. Más
szemében a szálkát, magatokéban a gerendát sem? Hogy van
ez?
2008. január 6. 13:02

killerbate írta...
Szánalmas kis barmok. Ekkora kamut!! Nem partizánok vagytok
ti, csak hülye kis idióták...
2008. január 6. 13:09

... írta...
vaaaa, lecsapnak a nacikra es a nyilasokra a Photoshop
partizanok !!
2008. január 6. 13:20

Névtelen írta...
Jó volt a mese, sajnos Magyarországon nem is mese. Amúgy ki
gondolja, hogy ezt az ostoba partizánoldalt érdemes győzködni?
A kinézete és a tartalma önmagáért beszél. Ha partizánok
lettetek volna, nem hülye picsák és félbuzi hülyegyerekek, már
Debrecenben lettetek volna a hír hallatán, hogy ledöntsétek azt
a horogkeresztet. De amennyi eszetek van, kereszt híján,
csalódottságotokban a villamos kerekét akartátok volna
kiszúrni, aztán megkerestétek volna a debreceni várban Dobó
sírját, hogy megköszönjétek neki a honfoglalást, Pest felé haza
pedig beugrottatok volna Kolozsvárra, Sztálin szülővárosába,
leróni a tiszteleteteket a "Tőke" írója előtt. Ez tényleg
zártosztály, baszomalásan.
2008. január 6. 13:23

Névtelen írta...
Minden zsidó ekkora láma, vagy csak ti?
2008. január 6. 13:37

álreg írta...
Gyerekek, cseréljétek már ki a képet erre:
http://kepfeltoltes.hu/view/080106/kereszt_ppp2_www.kepfeltol
tes.hu_.jpg
Így se penge, de legalább nem akkora égés.
2008. január 6. 14:39

Rigó Máté Zoltán írta...
Nevetséges babók :D
2008. január 6. 14:45
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Gergényi Péter írta...
Hülyegyerekek!
Irány az ágyikó!
Ma sem csináltatok semmi értelmeset.
Milyen REBISZ-es lesz így belőletek?!?
2008. január 6. 14:54

Névtelen írta...
Sajnos nincsenek az országban nácik, hiába próbáljátok
elhitetni az agyalágyultakkal, ha lennének, már régen pogromok
és zsinagóga gyújtogatások lennének, mint pl.
Franciaországban.
2008. január 6. 15:08

Phőnök írta...
Wehehe ez durva. Há nemigaz tele van nácival az egész
ország. Nem ám átvert emberekkel, eladósodással, mocsokkal
stb, hanem nácikkal. Ti is ugyanannyira felelősek vagytok azért,
hogy a magyar nép most már a legostobább a világon, mint a
kereskedelmi tévék
Na jólvan zárjátok be ezt a hazugság-oldalt százhússzal aztán
huzzatok szemetet szedni a Baross térre!
2008. január 6. 15:15

Gery Greyhound írta...
Én meg ezt a képet fotóztam a köztársaság téren, az MSZP
székház előtt:
http://href.hu/x/4cey
2008. január 6. 15:34

Megjegyzés küldése
Főoldal

Régebbi bejegyzés

Feliratkozás: Megjegyzések küldése (Atom)
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