
A kurucinfó elleni perem egyik jogalapja a hírportálon közzétett emberi életek, népcsoportok elleni 

életellenes bűncselekmények. A gyűlöletbeszédek fogalomkörébe tartozó cselekményekre való 

felhívások, fenyegetések, uszítások, a genocídium, /népírtás/, beszéd illetve írás formájában 

valósulnak meg. A kurucinfón megtalálható hozzászólásokból jelen perbeli ügyemben csak és 

kizárólagosan az emberi életek elleni kommenteléseket osztom meg Önökkel, hiszen ez a jogalapja a 

Kanadában illetve az Egyesült Államokban induló eljárásnak. Éppen ezért elnézésüket kérem azoktól, 

akiknek adatai vagy más egyéb személyes dolgai kerültek ki a kurucinfóra, azonban jelen eljárási 

folyamatban a gyűlöletbeszéd bűncselekményt nem érinti. Tekintettel arra, hogy terjedelmes a 

kurucinfó bűnlajstroma kizáróan a kommenteket teszem közzé a cikkek hivatkozása nélkül. Azonban 

bátran megosztom Önökkel a hozzászólók neveit, nem kímélve magam az esetleges "személyiségjogi 

perektől" sem. Piros nagybetűvel külön kiemelve a népírtásra való felhívást, mint legsúlyosabb 

bűncselekmény. 

 
Varga Erika ·  Kiemelt hozzászóló 
Maradj is ott....mert nem a kezed lesz levágva, hanem a fejed. 

 
István Erdélyi ·  Kiemelt hozzászóló · Eszterházy Károly Főiskola 

és nem csak a kezed lenne levágva !! 

 
Robert Posvancz ·  Kiemelt hozzászóló 

Kb. akkora a hozzáértése az igazi művészethez, mint Alföldi Robertának...Hányok ha Bachot játszik. Akkor tényleg 
levágnám én is a kezét . . . 

 

Haza Fi ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Már nyugdíjas 

A Holttengerbe" vele!!! 

 

 Bíbor Dália Varga · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Eszterházy Károly College 

Le bizony! S az csak a minimum lenne! 

  

Katona Tamás Anticionista ·  Kiemelt hozzászóló · Szerb Antal Gimnázium 
És mit fog csinálni, mikor pofán lesz rúgva? :) 

  

Levente Vámos · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szakközépiskola 
Követ a nyakába és a Dunába vele! 

 
Peter Nemes ·  Kiemelt hozzászóló · Székely Mikó Kollégium 

Kiss Ferenc Béla ·; Egyáltalán nem értem hogy mi köze Magyarországhoz, nem hogy"Persona non grata" hanem 

egyszerüen kilövethetö vadállat. A szerencsétlen állat nem tudja hogy lejár a védelmi idö és elöbb-utóbb kilövik mert 

túlszaporodnak. 

Nagyon szomorú (nekik) a történelem megismétlödik és akkor a hollok kosztolni fognak (hollokoszt) 

 
Éva Madarász · ·  Kiemelt hozzászóló 

Nincs Magyarországon bátor ember ? Le kellene lőni a azt a génszemetet!Vagy levélbomba, van ezer lehetőség!Nyírő? 

Horthy ?Bepiszkolódik az emlékük., ha szájára veszi őket ez az ugató zsidó! 

 
Lajos Csl ·  Kiemelt hozzászóló 

Mit keres itt ez a gázkamra szökevény ?Ki volt az a barom aki beengedte az országba. Annak is kötelet a nyakába. 

 
Laszlo Riedl Kovacs ·  Kiemelt hozzászóló · Aradi Vasile Goldis Fogteknikai kar 

Valaki usse mar agyon a jo kurva eletbe! 
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The ancient turanian-hun-nations brotherhood 
Zurikám, addig húzd el a beledet a hazánkból amíg megteheted önszántadból a retkes, kaftános, ingyenélő, vérszívó 

fajtársaiddal együtt! 

  

Barta József ·  Kiemelt hozzászóló 

Kötelet neki, no nem a nyakába, attól én humánusabb vagyok, hanem a két bokájára, a másik végét meg egy lóhoz 

kötni, ... oszt elvágtázni vele Aus-viccbe! 

 
Imre Kovács · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Az Isten verje meg! Nekem kell Pestre utaznom, vagy lelövi már végre valaki ezt a tetves zsidót? 

 
Peter Nemes ·  Kiemelt hozzászóló · Székely Mikó Kollégium 

Imre Kovács ·;" vagy lelövi már végre valaki ................." 
Gyüjtést kell szervezni itt. Ha elég nagy az összeg, biztos hogy nehéz lessz kiválasztani a bérgyilkosok közül a 
legjobbat. 
Nem pofázni, cselekedni! 
 
Homofob Antiszemita ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Buzi verok KFT 

Miert nem lovi mar le valaki ezt zsido dogot?! A rothado hullajat pedig temetetlenul hagyni a varjak oromere. 

 
László Lackó · Itt dolgozik: Épületgépész 

Nincs mese ha már ennyire emlegetik a plombált faszúak hollókosztot, szépen végigmenni a dohány utcába 

összefogdosni az összeset felnőttet és gyereket, az egyik felét belelőni a dunába a másik felével befűteni.Ennek a 

köcsög zuroffnak kinyomni a szemét és kibaszni a sivatagba hadd bolyongjon mint a fasz mózeskája! 

 

 Halász Attila ·  Kiemelt hozzászóló 

Ki a f.sz ez, hogy megmondja, kit tartsunk példaképnek.Inkább Horty, mint a gyerekgyilkos népírtó zsidó 

férgek....Történjen már valami. 

 

 Gyula Horváth ·  Kiemelt hozzászóló 

Valaki már kiadhatná erre a dúvadra, a kilövési engedélyt! 

 
Peter Nemes ·  Kiemelt hozzászóló · Székely Mikó Kollégium 

Gyula Horváth: Engedélyeztem, lödd ki. Tölts a T betüvel és löj az enterrel. (net hösök) 

 
Imre Kovács · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

A faszomat pofázunk! Kapjuk már el a büdös zsidajt! 

 
Lajos Kárpáthy ·  Kiemelt hozzászóló · Kunszentmiklós 

Könyörgöm akasszuk fel.!!!!!! 

 
Szalai Bálint · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Lámpavasra!!!!! 

 
Hernádi János · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Kemencébe vele. 

 
Gulyás Ferenc · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Kinderhotel Oberjoch 

Akkor is Horthy lesz a példaképünk. Már az is már akinek. Az ilyen cionista retek zsidó meg addig takarodjon el innen, 

amíg nem lesznek olyan emberek akik majd eltakarítják. Szégyen, hogy ez a senkiházi az ország földjére teheti a lábát.  

Ébredj magyar!  

Szebb jövőt! 
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Sonee M Justice · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Bűnmegelőzési szaktanácsadó, Biztonsági és kármegelőzési 
szakreferens 

Miért nem takarodik már haza Izraelbe és gyújtja magára a siratófalat???  

Ha ezt a "magyar" kormány hagyja, nincsen visszaút, hazáig kell őket rugdosni! 

  
Zoltán Illés ·  Kiemelt hozzászóló 
Ki ez a senkiházi, magyart gyülölö szemét, geci patkány zsido! Kötelet a nyakába, utána meg dobjuk a tiszába! Mondjuk 

nekem az is elég lessz, ha a kemencéket begyújtják, 

  

A kuruc.info tulajdonosa népírtásra ösztönöz 

Bela Varga ·  Kiemelt hozzászóló · THE HANDICAPTAIN, Premium Lumberyard and Extravagant Magicians Inc. 
 

Ahhoz, hogy ez az orszag megtisztuljon, eloszor a Budapestnek hivott szutyokfeszket kell ledozerolni a zsidoival az 

elen. 

  

Pannon Insurgent ·  Kiemelt hozzászóló · Sequoia High School, Redwood City, CA 

Fucking nigger, go die in AIDS! 

Bodó K. Attila · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · 352 feliratkozó 

Ez a faj rezervátumba való 380 V feszültségű dróthálókkal körülvéve. 

 Fa Da ·  Kiemelt hozzászóló 

Iránnak javasolnám az amerikai & zsidó polgárok vegzálást az országban. 

Valamit, valamiért! Aztán lehet sopánkodni! 

Nyolcadik Főbűn ·  Kiemelt hozzászóló 

Mit várhatunk egy génmutáns afrikai majomtól? Kiszolgálja a megkoronázóit. Ha nem akkor úgy jár mint Kennedy! 

  

                                     Felhívás népírtásra! 

Ingrid Angenvoort ·  Kiemelt hozzászóló · Marl, Germany 

Rohadt elfajzott néger, csak a zsídókat szolgálja ki. 

Remélem hamarosan világszerte betelik a pohár. 

Kinyirni azokat a sunyi háttérben uralkodó családokat akik a világot manipulálják !!!!Nevek ismertek. Jenkikkel kell 

kezdeni, azzal a ganéj néppel akiknek csak 200 éves kulturájuk van.Nem a kis emberrel !!!!!!!!!!!!!! 

 Jozsef Nemet ·  Kiemelt hozzászóló 

Ez az öserdö szökeveny nemtudom mit gondol magarol!!!!????Nagyon remelem, hogy valakinek elsul a kezeben 

egymesterlövö ij. 

Horváth Zsolt ·  Kiemelt hozzászóló 

Le kellene darálni minden cigányt, és tápot csinálni a kutyáknak belőlük. 

Imre Ferenczy ·  Kiemelt hozzászóló 

megérett az idő arra hogy az összes bírót belegéppuskázzák az árokba 
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A Kuruc.info tulajdonosa rasszista, antiszemita gyilkosságra 
búzdít! 

Bela Varga ·  Kiemelt hozzászóló · THE HANDICAPTAIN, Premium Lumberyard and Extravagant Magicians Inc. 

 

Ennek a hulye zsido idiotanak mar vulgaritasokat is folosleges mondani. Bele kell loni a Dunaba, vagy elfoldelni valahol 

a Negev-ben. 

 Imre Kovács · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Ezt a rühes zsidót fel kellene lógatni már végre! 

Berencsi Bence · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Vay Miklós Szakképző Iskola 

Legszívesebben ennek a zsidó féregnek már elvágnám ingyen is a torkát ! 

De lehet h hacz gabriellának dániel anyjának kellet volna ajánlani az abortuszt. 

Ferenc Péter ·  Kiemelt hozzászóló · Színművész, Szabadkai Népszínház,magyar társulata 

Sz@ros lapáttal kellene agyonverni, majd elfeledni...Egyébként rájöttem, nem idegeskedni kell az ipi-apacsot játszó, 

senkiházi, hatalmat gyakorló langyos politikusok miatt....akik gyáva semmik mint ez a füles segg....Eljött az idő, hogy 

Bács-Bodrog megye, a 41'-es felszabadulás határait tekintve, szintén követelje saját szabadságát!!!! Nem történhet meg 

Temerin megint a fiainkkal , koszovói cigányok tömeges betelepítése a sajna lassan kiöregedő falvainkba, durván 

megváltoztatva ezzel az etnikai összetételét sokat szenvedett végvárunknak!!!  

Hortobágyi Zsolt · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Damage, Inc. 

Valaki vágja már pofán ezt a hülyét... 

Sándor Prepszl ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Wien, Austria 

jön még cigányra úthenger!!!!!!!!!!!!!! 

Bodó K. Attila · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · 351 feliratkozó 

Verjék Ők agyon ott helyben a cigányokat, ha nem bírnak velük. Mert legalább az ott Indiában ez nem lesz "rasszizmus" 

csak igazságtétel. 

Végre Hajtó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

Gázt a pofájába mindnek!!! 

Georg Orsos- Paret ·  Kiemelt hozzászóló · ELTE BTK, Tübingen Universitat 

Likvidálandók! 

Gergely Spanics ·  Kiemelt hozzászóló 

Golyót nekik! 

Berencsi Bence · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Vay Miklós Szakképző Iskola 

Szerintem ez a kis tetves buzinak most lóg a céltábla a nyakán és remélem valaki tarkón lövi ezért ! 

Berencsi Bence · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Vay Miklós Szakképző Iskola 

az ilyeneket lőni befelé egy gödörbe és addig elföldelni míg nem mozog... 

 Zord Vazul · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · CSAK A HAZÁM, NEMZETEM ! 

Kiirtandó féreg! 
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Végre Hajtó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

Tüzes vassal kell a hátába vésni, majd megnyúzni!!! 

Peter Nemes ·  Kiemelt hozzászóló · Székely Mikó Kollégium 

Csaba Somogyi  

Töletek függ hogy elpusztul vagy titeket pusztít el. (mielött leba..ok nincs hosszú ö-m)  

Egyébként ritkaság számba megy ez a tetoválás, tehát érdemes lenne lámpaernyöt csinálni belöle vagy legalábbis 

megnyúzni és a börét kiállitani , ha nem is utolsó mohikán de legalább utolsó kolompár cimmel. 

Berencsi Bence · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Vay Miklós Szakképző Iskola 

Golyót a fejébe biztos nem kell ne fel! 

 

 Fischer Gábor ·  Kiemelt hozzászóló 

XD hát ez kegyetlen nem baj majd elvágjuk a torkukat egyszer :) 

 Berencsi Bence · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Vay Miklós Szakképző Iskola 

hulladék az ilyen zsidó bérenc ! 

mért nem foglalta el az új fajtársaival a gátakat akárcsak a többi selejtes amiket rég a Dunába kellene lőni ! 

 Nekem Nyolc ·  Kiemelt hozzászóló · Nagykanizsa 

Fejbe lőni az összeset! 

Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 

Nagyon nagy szükség lenne egy valódi HOLOKAUSZTRA, hogy ilyen Deutschok és Slomók örökre eltűnjenek!!!! 

  Georgina Gubicza ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

Ez a mocsok zuroff judenschwein, zsidódisznó még arra sem méltó, hogy leköpjem! Általánosban volt egy zsidógyerek, 

akit egyszer kegyetlenül megszivattunk, két fiú lefogta, én meg egy öngyújtóból nyomtam az orrába a gázt, és azt 

mondtam neki: Szívjad büdös zsidó, nagyapád is ezt szívta! 

Hát ezt csinálnám zuroffal is, de nem öngyújtógázt szivatnék vele, hanem eredeti zyklon b-t! 

  Lengyel Dániel ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

FŐDETRÁÁÁ!!! Nem holokauszt év kéne ezeknek a hazátlan retkeknek hanem tarkón lőni az összeset.Meg azt is aki 

szerint ezeknek van joguk az élethez.Ezek nem emberek, ezek rosszabbak mint a pestis. 

Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 

Ezt a mocskos zuroff neveztű zsidóférget mikor ássák már el - élve!!! 

  

                                                                               Népírtás! 
Krisztian Tari ·  Kiemelt hozzászóló · 7 honap, Nagyfa, Csongrad, Hungary 

Teljes mértékben igaza van Ágnesnek! 

Végül is minden nagyobb háború (a 2 világháború) , a koreai, a vietnami, a 09.11. utáni dolgok ezeknek a férgeknek 

köszönhetőek. Halál az összesre!!! (azt fel se hozom, hogy külön a MI hazánk ellen mi folyik, és mennyi ideje - lásd 

többek között Trianon) Halál a zsidókra!!! JOBBIK 2014!!! 

  

 Arthur Browmann ·  Kiemelt hozzászóló 

Şüveğeş ZşøŁt  

Szalay-Bobrovniczky Vincévét ott helyszínen fejbe kell lőni és azt is akit öt megbízta a feladatával.  

Rendet tenni ebbe a kibaszott országba végre! 

Ganédombra nem építhetsz még gúnyhót sem, nem hogy várat építhessünk kis csonka hazánkban. 
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Népírtás! Egész kontinenst!! 

Gyula Markó · Bokányi Dezső Szakközépiskola 

Zábráczky István! 

Nálad a pont. Azt viszont kifelejtetted, hogy Floridában vagy nigger narkóárús vagy, vagy homokos köcsög, aki 

seggbevájós sortban gőrkorizgat a gyönyörű rákkeltő floridai napsütésben. Pusztuljon el egész Észak Amerikai 

kontinens, legyen a helyén egy izzó lávatenger. Hitvány szar alakok! 

  

                                                                                 Népírtás! 
Homofob Antiszemita ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Buzi verok KFT 

Keso de nem tul keso Az osszes cionista zsidot, zsidobunozot vegre igazi halaltaborba vinni! Amen! 

 Lengyel Dániel ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

A zsidóknak az fáj hogy őket soha nem lehet a hazájukban eltemetni mert nincs nekik :) Mondjuk én élve égetném el az 

összes zsidót. 

 
Pannon Insurgent ·  Kiemelt hozzászóló · Sequoia High School, Redwood City, CA 

Minden geci zsidónak: égni fogftok bö lánggal és chili mártással! HEIL HITLER! 

  Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 

Ezeket a mocskos telhetetlen zsidókat kellene megfosztani.... Felsorakoztatni mind és a Dunába lövetni!!! 

  

 Amikor a hírportál tulajdonosa Amerikából uszít megadva a csatakiáltást a 
gyűlöletnek: 

Bela Varga ·  Kiemelt hozzászóló · THE HANDICAPTAIN, Premium Lumberyard and Extravagant Magicians Inc. 

Csinos gyerek ez a zuroff. He'd be kicked so hard in the he knows where, that he'd be crying out loud for a temporary 

band aid. 

Miert vagytok ennyire barmok magyarok? 

Mi a kurva anyjat keres meg mindig ez a rohadt zsido a hazankban? 

 Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 

És készüljön fel ez a szenny alak, hogy ez volt csak a kezdet. Most kezdődik majd a tánc. A fradistákkal mindenki 

megjárjha, aki igazságtalanul kikezd velük... Éljen Csatáry László!!! Hajrá FRADI!!! És vesszen Zuroff, illetve 

mahgyarellenes, filoszemita, cionista bandája. Halál rájuk!!! 

Attila Bozsik ·  Kiemelt hozzászóló · Monorierdo, Pest, Hungary 

Zuroff patkányt, már kilőhetné valaki!!! 

 Bíró Dorina · Követem · 1.029 feliratkozó 

Zuroff, te egy mocskos zsidó fitymátlan, karvalyorrú patkány féreg vagy, akinek lógnia kellene már! 

Zábráczky István · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

zuroff egy mocskos zsidrák patkány! hamarosan meglesz döglesztve a zsidrák fattyú fajtájával együtt! sieg heil! égjenek 

a zsidrákok! 
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Nanó Sanyi ·  Kiemelt hozzászóló 

Engedélyezem Zuroff kilövését! A feje megér egy telibe szarást. 

Zoltán Molnár ·  Kiemelt hozzászóló · Kapcsolatszervező, Szváziföld 

zuroff a kurvaanyádat te blankolt faszú szar geci.Undorító vagy a fajtáddal együtt, de biztosítalak a következő holokamu 

igazi lesz nem fantasztikus film szerű.Na utánna nem lesz ajvékoló kilincs orrú mert mind megfog dögleni.Az írmagotok 

is kilesz irtva a szemét görény kurvaanyátokat ti ingyenélő szar szemét gennyes kelések. 

Zábráczky István · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Rohadt zsidrák féreg! égetni kell mindet! 

 Imre Lőrincz ·  Kiemelt hozzászóló · OKTÁV Továbbképző Központ 

végigolvastam a hozzászólásokat.Nagyon szép, hogy mindenki átkozódik.Viszont ki jelentkezne arra, hogy ha ez a 

patkány ismét idejön-márpedig idejön-akkor a bíróságnál kifordítjuk a bőréből? 

András Ocsenás · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik:Bombardier Máv Kft 

zsidrák neked már rég pusztulnod kellett volna.De eljön az idő mikor lógni fogsz. 

 

 

Felhívás Népírtásra! 

 Zábráczky István · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

A zsid0k kiirtása minden ember kötelessége! és ez nem rasszizmus, mert ők és korcs támogatóik seggnyalóik szolgáik a 

rasszisták! 

Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 

Mocskos zsidó magyargyűlölők. Halál rátok is!!! 

John Dear · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Atilla Király Népfőiskola Hivatalos Oldala 

halal zuroffra es a tobbi nacivadaszra! Ezuton felkerjuk az alkaida osszes tagjat es a letezo osszes terroritat -igaz, azok 

98%-a izraeli cionista zsido - vagy annak az igazi 2%-at, hogy vadasszak le ezt a disznoszarszagu szappanakvalo 

gazkamraszokeveny nemcigany zuroffot es az osszes hozza hasonlo tragyanak valo cionista zsidot! 

Fülöp Zoltán Attila ·  Kiemelt hozzászóló · Liceul Teoretic Traian Deva 

Isten nyugosztalja békében! Megérdemli azután, amit vele csináltak az utóbbi hónapokban ártatlanul. Zuroffot meg fel 

kellene kötni már, hogy ne okádja már a mocskot a fejünkre. Egy aljas gennyláda az a lény, mert még féregnek sem 

lehet nevezni, annyira aljas. 

 
József Zrupkó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Supervisory Special Agent, Naval Criminal Investigative Service 

A simon wisenthal központot FELSZÁNTANI, ÉS A HELYÉT SÓVAL BEHINTENI! A férgeket eltaposni! 

 
József Zrupkó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Supervisory Special Agent, Naval Criminal Investigative Service 

zuroffot felakasztani a társaival az első lámpaoszlopra. gyilkos zsidók! 

 

 

https://www.facebook.com/nano.sanyi
https://www.facebook.com/zoltan.molnar.92102
https://www.facebook.com/pages/kapcsolatszervez%C5%91/148541672000836
https://www.facebook.com/pages/Szv%C3%A1zif%C3%B6ld/1444171712474165
https://www.facebook.com/feher.istvan2
https://www.facebook.com/imre.lorincz.14
https://www.facebook.com/pages/OKT%C3%81V-Tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C5%91-K%C3%B6zpont/120914071265129
https://www.facebook.com/andras.ocsenas
https://www.facebook.com/pages/Bombardier-M%C3%A1v-Kft/198429896868083
https://www.facebook.com/feher.istvan2
https://www.facebook.com/taszilo.kaftanos
https://www.facebook.com/pages/Ensino-fundamental/103112239728857
https://www.facebook.com/john.dear.3785
https://www.facebook.com/atilla.kiraly.nepfoiskola
https://www.facebook.com/zoltanattila.fulop
https://www.facebook.com/liceultraiandeva
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116479_565081430200071
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116479_565081430200071
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116479_565081430200071
https://www.facebook.com/pages/Supervisory-Special-Agent/127664143945408
https://www.facebook.com/pages/Naval-Criminal-Investigative-Service/392824275088
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116701_565120936862787
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116701_565120936862787
http://kuruc.info/r/2/116216?fb_comment_id=fbc_564989896875891_6116701_565120936862787
https://www.facebook.com/pages/Supervisory-Special-Agent/127664143945408
https://www.facebook.com/pages/Naval-Criminal-Investigative-Service/392824275088


Végre Hajtó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Budapest, Hungary 

Ez a zsidó féreg már rég megérett a kilövésre!!! 

Chriss White · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Magyarok 

Nincs egy derék ember aki szájba lőné már ezt a rejszantalos barmot?Meg látom azt a hisztis buzi képét és a hányinger 

kerülget tőle! 

Johanna Fischer ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Mumus 

Nyeles kefét kéne neki feldugni a seggébe és kihúzni a gyutacsot..:) A seggbe b@szás, az sajnos nem ér semmit, mert 

még élvezni is a rohadt buzija.. 

Mészáros András ·  Kiemelt hozzászóló 

Én meg örömmel kifizetném az egy db géppisztolylőszer árát, ami ennek a Zuroff nevű patkánynak átlyukasztja a fejét. 

Szalkay Gábor ·  Kiemelt hozzászóló 

Mi meg dobjunk össze vérdíjat az ő fejére (zuroff). :) Ja,és ha megvan, rendezzünk a búrájával valami jó kis hazafi-

grundfoci meccset. :D 

Dávid József Kormos ·  Kiemelt hozzászóló · Az élet iskolája 

Háburúban vannak parancsnokok és vannak beosztottak. A Parancsnok által kiadott utasitást minden egyébb kontról 

nélkül végre kell hajtani. Csatárynak is volt parncsnoka nem is egy . Ha nem teljesíti a parancsot, akkor ő is a 

kivégzettek sorsára jutott volna .  

Buzi, Zsidó Zuroff " a kurva anyád " én a mai napon is semmi gondolkodás nélkül lőnélek főbe a békeidőben 

sanyargatott katonák meghurcolásáért.  

Az összes segitőddel együtt.  

Az ügyészség inkább foglalkozna Tánczos Gábor perujitásával és felmentésével . 

Lipusz Zsolt ·  Kiemelt hozzászóló · Nyíregyháza 

Könyörgök: akasszuk már fel ezt héber férget! 

Táltos Vitéz ·  Kiemelt hozzászóló 

zuroff+ az összes zsidajának GÁZT-GÁZT-GÁZT. 

József Zrupkó · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Supervisory Special Agent, Naval Criminal Investigative Service 

zuroffot felakasztani, a wisenthal központot sóval behinteni és felszántani!!!!! 

Búzás Zoltán ·  Kiemelt hozzászóló 

Emberek! A tanulsagot le lehet vonni. A kovetkezo Holohoax eljovetelekor, egyetlen tulelot sem lehet hagyni, sem oreg, 

sem gyerek, senki! Ugyanis visszajonnek, es ez lesz a vege. 

Trifont Ferenc ·  Kiemelt hozzászóló · Bölcsöde 

Pusztuljon az összes zsidó az antiszemitizmusukkal és holokausztjukkal együtt!!! mindenki mást lehet kritizálni, de a 

sátán népét azt nem. 

Krisztián Sztankó ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Linamar Hungary Nyrt 

Maximálisan bizakodó vagyok a 2014-es választások ügyében, de ha nem nyerünk, akkor 100%, hogy az elkövetkező 

időkben elég komoly háború, illetve a mi oldalunkról szabadságharc várható... 
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Attila Takács ·  Kiemelt hozzászóló 

a kurva anyád rétvári geci! lemészároljuk az egész családod! Te hazaáruló zsidóbérenc!   

Zábráczky István · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

zsocskos midók! pusztulniuk kell! 88 

                                                                 Népírtásra uszítás! 
 
Zsolt Kiss · Követem · PTE-ETK 

Menjen már a picsába ez a Zuroff. Jó hogy nem még betiltja nálunk Márc. 15.ét. Ezek minden országban a holokauszttal 

vannak elfoglalva. Figyelj buzi zsidó! Hány magyar halt meg? Persze nektek ez nem számít!! HALÁL 

IZRAELRE!!!!!!!!!!!!!!!!! 

A Kuruc.info tulajdonosa  fenyeget! 

 Bela Varga ·  Kiemelt hozzászóló · THE HANDICAPTAIN, Premium Lumberyard and Extravagant Magicians Inc. 

Ezt a zsido faszkalapot, a tarsasagaval egyutt, ugy megveretem, hogy a seggebol kandikal felfele a sejturegebe. 

 

Kincses László · Követem ·  Kiemelt hozzászóló 

Ideje lenne egy holokausztnak! 

 

Biró Zoo-Lee ·  Kiemelt hozzászóló · Ady Endre Szakközépiskola Szekszárd 

Mint a F1be gázt nekik, de mindnek. 

Kirill Kozlov ·  Kiemelt hozzászóló 

Ahogy nagy Feró szokta mondani eszem faszom megáll. Mit keres a magyar parlamentben zsidó? Na jó a kérdés 

költői...de akkor is, azok az emberek nem Mo-t tekintik hazájuknak hanem izraelt, és ők dirigálnak itt? 

Fuss zsidó fuss! Amíg lehet, mert lesz itt holokauszt bazdmeg de olyan, hogy arról nem fogtok megemlékezni, s ez hét 

szentség! 

Péter Imre ·  Kiemelt hozzászóló 

Holokauszt nem volt!Hanem lesz!!! 

John Dear · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Atilla Király Népfőiskola Hivatalos Oldala 

Ha a sargacsillag fent van, akkor mar csak egy par MP40-essel kell kivonulni es azokra loni amig mozognak. Legalabb 

annyi eszuk van a gazkamraszokevenyeknek (oven dodgers), hogy ki is jelolik magukat celpontnak. 

Draga Hitler apo, remeljuk reinkarnalodsz hamarosan, mert sok dolgod lesz ebben a vilagban.Sokkal tobb mint 

azelott.Es most nem hagyhatsz magad utan befejezetlen munkat! Az osszes, 15-20 milliorol kell "gondoskodni" nem 

csak egy par szaz ezerrol, mint 67 evvel ezelott. Szeretnek vegre igazi milliok utan fizetni egy kis karpotlast, nem 

kamuholora.  

Azert gondolom, ha Hitler bacsi elore latta volna, hogy mit tesznek az orszagava es a nepevel a zsidok 60 ev mulva, 

akkor tenyleg nekilat es mind az osszeset kiirtja, hogy egy se maradjon belole.Mennyivel jobb vilag is lenne most 

akkor.Na, de ami kesik nem mulik, eljon meg az a szep ido, amikor csak torikonyvekbol fogjak tudni a gyerekek, hogy mi 

az, hogy zsido! 
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Nemzetközi Népírtás! 

Mátyás Rétfalvi ·  Kiemelt hozzászóló · Eladó, Szerencsejáték zrt Fővárosi Értékesitési Régió 

Ki kell irtani mind a 18 millió zsidót. 9 millió él Amerikában, 6 millió Izraelben, 2,5 millió bibsi Európában.Ők teszik tönkre 

a világot.Elöbb utóbb a fehér emberek fellázadnak az Usa zsidó néger elnyomása ellen. Putyin már megszabaditotta 

Oroszországot a zsidó befolyástól. A keleti árják, Japán Kina Korea is velünk vannak.Japán a háború alatt Hitler oldalán 

harcolt, a cionisták atombombát dobtak  

Japánra. Izraelt iráni atomcsapás fogja megsemmisiteni. Megvalósul a boldog, békés zsidómentes világ.És figyeljétek 

meg, megszünik vagy minimálisra csökken a munkanélküliség, infláció, államadósságkamatrabszolgaság, korrupció, 

bűnözés, kábitószer, prostitúció , rabló uzsora bankkapitalizmus, válás, abortusz, alacsony bérek, kizsákmányolás. Mert 

MINDEZEKÉRT főleg a ZSIDÓK AFELELŐSEK! 

                                         Uszítás a Világ összes zsidója ellen! 

HunVér Gábor Horváth Cocó ·  Kiemelt hozzászóló · None 

VÉGRE! Kavics került a langyos levesbe... Túl alacsony a tányér széle, és bizony kilöttyent az asztalra is...:-) Gratulálok 

Márton!!! Ne viszakozz, mert csak a teljes igazat mondtad!!! MOST KELL A SARKÁRA ÁLLNI A JOBBIKNAK, ÉS EGY 

JOTTÁNYIT SE HÁTRÁLNI!!! CSAKIS ELŐRE! A NEMZETI MAGYAROK EGYSÉGBEN FOGUNK FELSORAKOZNI, 

CSAK HARCOS ÉS IGAZSÁGOS KIÁLLÁSRA VAN SZÜKSÉG! Ajvékol már a Világ összes zsidója... Figyelitek?...:-) 

Érzékeny pontra tapp...:-) Pontosabban a lényegre! VÉGRE! Itt kell folytatni! Itt a lényeg! Ez a megoldás kulcsa 

bizony.HARCRA FEL!!! Ha visszavonulót fújna a Jobbik valamiért, azonnal kilépek a pártból, és szavazni se megyek. 

Hátat fordítok a pártnak... Most viszont tetszik ami zajlik! Csak így tovább!!! HARCRA FEL!!! 

Válasz · 3 · Tetszik · Bejegyzés követése · 2012. november 27., 21:47 

Orszi Joón ·  Kiemelt hozzászóló · Csőves csőszerelő, Dolgoztam itt is meg ott is ! 

Mocskos büdös zsidók.irtani kell öket tűzel vasal. 

Ferenc Vörös ·  Kiemelt hozzászóló · Melós, Kozák raklap gyár 

erre számitani lehetett . zsidónak , cigánynak mindent szabad többek közt büntetlenül belegázolni mások becsületébe . 

löje már agyon valaki zurroffot . 

Dávid Abonyi ·  Kiemelt hozzászóló 

Ha tovább folytatják a zsidók a holoijesztgetést, annak az lessz a vége, hogy tényleg lessz holokauszt, de ezúttal 

''túlélők'' nélkül. 

Éva Madarász · ·  Kiemelt hozzászóló 

A zsidókat ki "vadássza "le? Hiszen össze sem tudják számolni hány embert gyilkoltak meg!Ez a "szaporodó túlélő 

"fajzat megérett már a pusztulásra! Nem igaz, hogy minden ország tátott szájjal nézi a mocskok hazugságait ! Ez nem 

lehet igaz! 

Erika Varga ·  Kiemelt hozzászóló 

Veszett kutyákhoz kezdenek hasonlítani ezek a férges zsidók. Ideje lenne már letépni a fejüket. 

 

        A tojásfegyver zúzott üveggel töltve! Terrorizmus! 

Barna Roland ·  Kiemelt hozzászóló · Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Rendészettudományi 

Karhttp://kepfeltoltes.hu/120717/1341596364114_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 
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Csináld otthon "fegyverek" hasonló helyzetekben mivel a sima tojás nem elég ütős ezekre. 

Lényegében ugyanúgy mint Húsvét alkalmával a tojás tartalmát ki kell fújni, és bele: 

-piros,fekete tőrt borsot 

-Porrá zúzott üveget 

-lédús erős paprikának a leve(paprikát műanyag zacskóba összenyomni így lehet kinyerni a levét) 

A felsoroltakat egybe mixelni és a tojásba rakni kész az ideiglenesen bevakító tojás gránát.Alját celluxszal leragasztani.  

Id Szemők István · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · Magyarok 

IZRAELBE LEHET SORBA ÁLLNI GOLYÓZÁPOR ELÉ AZ ÖSSZES ZSIDÓ !!!! 

Gábor Plavecz · Követem · Operator, SMK Hungary Kft 

Csak annyit akarok hozzá tenni ehhez hogy nemsokára indulnak a szerelvények és ök lesznek az elsö beszálok!!Már a 

F.szom is tele van ezekel a köcsögökel hogy nincs mit csinálniuk?Amikor Gyöngyös patán felakasztota magát az idös 

bácsi a c.gányok miatt akkor miért nem mentek ki a helyszinre ök is egyetértenek azzal ami ott folyik, nem most kell 

menni amikor a kezükben érzik a dolgokat hanem akkor is amikor nincs kezükben.El fog még jönni HITLER bácsi és 

akkor lesz ne mulas és nem fog érdekelni a könyörgésük! 

Búzás Zoltán ·  Kiemelt hozzászóló 

Mi sem felejtunk soha! Minnel tobb fenykep van font annal jobb. Tudni fogjuk, hogy kik lesznek az elsok akik mennek a 

dunaba. Undorito mocskos parazita fergek. Nem veletlenul irtottak oket a tortenelem soran. Amig ezek a mocskok 

nincsenek kiirtva, nem lesz itt beke. 

Radikális Róbert ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Munkahelyen 

Geci ráérő patkányok! 

Látszik, hogy nem dolgoztok s nem vagytok a munkától agyongyötörve. 

Ki a fasz ér rá nappal ilyen hülyesége? 

Szombaton sabbath van, akkor nem lehet bohóckodni, vasárnap nem illik, hétköznap meg értelmes ember nem ér rá 

ilyen faszságra! 

Tehát aki ilyet csinál, az a munkát még hírből sem ismeri! 

Mi van a kommunista vérbíróval, Biszku elvtársal??? 

Mi a kurva anyátokért nem vele meg a többi komcsi élő matuzsálemmel törődtök? 

Patkány zsidók, hányok tőletek, tetűhintás szarháziak! 

Előbb-utóbb meg lesztek semmisítve, mert Hitler munkájából tanulván fél úton nem fogunk megállni!!! 

Homofob Antiszemita ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Buzi verok KFT 

Hihetetlen, hogy ennyi mocskos fereg el felelem nelkul, sot minket provokalva ebben az orszagban! A kepeik es adataik 

elmentve es a jovo kivegzesi listaira felirva. Addig huzzatok innen mocskos cionista fergek, amig nem keso, mert nektek 

sem lesz kegyelem! Addig almodoztatok a hazug holokamurol, hogy ennek eredmenyekent szamotokra valora fog valni! 

Isten minket ugy segelljen! Amen! Halal a cionista fergekre! 

Tasziló Kaftános ·  Kiemelt hozzászóló · Ensino fundamental 
Majd most jön még csak a java, lesz itt még valódi holokauszt, csak úgy fognak fogyni a zsidrákok!!! 

 

Bodó K. Attila · Követem ·  Kiemelt hozzászóló · 352 feliratkozó 

Kedves Csaba Nagy ! 

Ez a "Kertész" nevet viselő emberi salak, dehogy akar zsidó kultúrát terjeszteni. Ez az alibizsidó csak vinnyog, mint egy 

beteg patkány és demoralizál. Elevenen rothadjon el! 

Győri Zoltán ·  Kiemelt hozzászóló · Mezőtúr 

Dögöljön meg a vén gané kinn Canadába,reméljük ott tényleg moslékkal zabáltassák a vén férget majd. 

Eduard Boray ·  Kiemelt hozzászóló · Itt dolgozik: Sok helyen 

Jó helyen van,úgyis nemsokára megdöglik,kár idegeskedni miatta! 
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