III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában II. (1956-2015. október 25.)
írta: Nagykun-Kovács László

II. rész. A Molotov-koktél s a Kennedy-koktél
Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként
élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a
fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként
a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent
nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők
csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének
működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

A Sztálin szobor eltávolítása a METESZ 16 pontjának egyik lényeges követelése volt Forrás: Fortepan

1956.
Jöhet a következő szőnyegbomba. 1956. X. 23-án este a „czionista államberendezkedők”
(értsd Gerő s társai, s velük Nagy Imre is) joggal érezhették, mintha „kihúzták volna a lábuk
alól a szőnyeget”. Ugyanis a fővárosba vezényelt magyar pánczélosok csöveibe piros-fehérzöld magyar zászlók voltak tűzve, s a szabadság erejébe belekóstolt s attól megmámorosodott
tömeg engedélyük nélkül érvényt szerzett a hirtelen semmiből támadt forradalom egyik
követelésének: a zászló közepéből egyszer s mindenkorra kivágta a Rákosi-czímert. Az
önjelölt kiskirályság megtroló haderő nélkül maradt, s nagyvártatva előkerítette Nagy
Imrét, akit időközben visszavettek a pártjába, hogy csitítsa le a tömeget.
Az origo.hu (http://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20151023-szellobol-letttortenelmi-szelvihar-orarol-orara.html) (ld. ORIGO 18:00 (1956) Nagy Imre jöjjön, a

Sztálin szobor menjen) hazudik, amikor azt állítja, hogy Andropov nem akarta teljesíteni
Gerő kérését, hogy a SZU küldjön csapatokat. („…Eközben Gerő Ernő katonai segítséget kér
a szovjet nagykövettől, de Jurij Andropov megtagadja…”.) A Wilson-intézet interneten angol
nyelven bárkis számára hozzáférhető anyagai ennek ellenkezőjéről tanúskodnak. A
Moszkvában ülésező SZKP PB négy főt küld repülővel Budapestre, akik néhány órán belül
meg is érkeznek. [Mikojant és Szuszlovot (az SZKP két elnökségi tagját), Szerov
altábornagyot, a KGB elnökét s Malinyin vezérezredest, vezérkari főnök-helyettest.] De –
szemszögükből sajnos, a mi szemszögükből szerencsére – már elkéstek, időközben
megszületett a Forradalom három „ütős hangszere”:
(1) a Molotov-koktél
(2) a (forradalmi czélokra használt) Csepel-teherautó s végül, de nem utolsósorban
(3) a forgótáras fapuska.
2015. október közepe
Az elmúlt héten – az általunk különösen mélyen tisztelt Korvin-köziek emlékének adózva –
kikevertük a Molotov-koktél korszerűsített (updated and revised) változatát, a „Kennedykoktélt” is. A prototípus házilag elkészített változata nagyot szólt, a hanghatás meglepte s
hosszú időre gondolkodóba ejtette a szomszédokat, s bizony komoly, de azért nem
eltüntethetetlen nyomokat hagyott a lakásunkban. Annyit kell róla tudni, hogy a könnygázgránáttól eltérően a Kennedy-koktél nem az emberi szembe ágyazott könnyzacskókat ingerli,
hanem az emberi szervezet nevetőizmait (pl. a rekeszizmokat) mozgatja meg, s a
fékezhetetlen nevetés által teszi hatástalanná az ellenséges katonákat. [S hangsúlyozottan
környezetbarát, nem tartozik a mérges gázok (üvegházi gázok) kategóriájába, tehát nem
gyorsítja fel a globális felmelegedést, hanem éppen ellenkezőleg, lassítja azt.]
1956.
Visszatérve 1956. október 25-i „véres csütörtök”-re, a Kossuth-téri vérengzésre. (A sortűz
eredménye: 60-70 halott, több mint 100 súlyos sérült.) 56-os kutatók kiderítették, hogy a
vérengzést Szerov altábornagy, a KGB elnöke indította be, aki a térre érkezvén, elhűlve
tapasztalta, hogy a szovjet katonák – tényleg nincs jobb szó rá, amely hívebben leírná az igaz
valóságot – szó szerint „enyelegnek” a Kossuth téren csoportokba verődött s a frissen
visszanyert szabadság szerelmi mámorában-boldogságában szinte föld fölött lebegő magyar
fiatalokkal. Azonnal lőparancsot adott, amelyet a meglepettségükből felocsúdó orosz
pánczélosok a Kossuth-tér túloldaláról azonnal viszonoztak. S patakokban folyt a magyar vér,
s az ott kiomlott vérben rejlő fénymag azóta is világít, minden évben egyre fényesebben.
2015.
Ne nagyon legyenek illúzióink: a CIA műveleti igazgatója is már Budapesten van egy ideje.
(A zsebében hasonló lőparancs van.] Ezt John Perkins írja le a „Gazdasági bérgyilkos
vallomásai” (Confessions of an EHM, Economic Hitman) című könyvében.

(1) Első körben rajtuk (EHM – „Economic Hitmen”) van a sor, de a 2010-es
kormányváltás után az IMF kénytelen volt távozni Magyarországról.
(2) Következő kör a RHM (Real Hitmen) akciója: felforgató tevékenységet folytatnak, ezt
csinálta Goodman a tavalyi választások után.
(3) Ha ez sem megy, akkor jön az US Army s Navy. Erre nem kerül sor, mert 1956 miatt
félnek tőlünk, s szükségük van ránk az oroszok ellen, mivel 1956-ban mi győztük le a
ruszkikat.
Megjegyzés: A 2002-es államcsínyt (amelyet azért szerveztek, hogy megakadályozzák a
választásokon 20 %-ot kapott MIÉP kormányra kerülését) is azzal a fenyegetéssel érték el,
hogyha nem engedi Magyarország a komcsikat (MSZP-SZDSZ) vissza a hatalomba,
akkor szétbombázzák az országot.
1990-es évek:
Egyrészt Pongrátz Gergelyék titokban megtanították a szabadságharczosok felnövekvő
nemzedékeit arra, hogy hogyan kell akár a falon is átmenni s az ellenség hátába kerülni, azt
vállon veregetni, s amikor az megfordul, „Korvin-puszit” adni nekik úgy, hogy két hétig ne
keljenek fel. Másrészt pedig mi már az a nemzedék vagyunk, aki – magunktól tanultuk meg,
hogy kell-lehet – bemenni a kulcslyukon is úgy, hogy észre sem veszik. Jártunk mi már az
amcsi követségen is, úgy hogy észre sem vették. Hát igen, a dölyf vakká teszi a tiszavirág
életű kiskirály nagyhatalmakat.
2010-2015
[Csak a nagyságrendek érzékeltetéséül: amikor 2010 novemberében az USA beindította
Magyarország ellen a média-háborút, egyszer csak a semmiből, mint 1956-ban, beindult a
Wikileaks-úthenger s még az amcsi elnököt is maga alá gyűrte: 12 napig nem mert
nyilvánosság előtt mutatkozni. „Korvin-puszit” kapott. S aléltan elhevert a rezidencziáján
mint azok a ruszki katonák, akiket a 12-16 éves pesti sráczok forgótáras fapuskáiból kilőtt
golyóikkal találtak el, amelyek még az atombiztos bunker betonfalát is átütik.]
Megjegyzés:
Rácz Sándor, a Nagybudapesti Munkástanács elnöke, a Forradalomról írott önéletrajzi
könyvében leírja, hogy amikor a Forradalom kórházban éri, kiszökik onnan az utcára, s ott 12
éves kölykökkel találkozik, akiknek „fapuska” (!!!) van a kezében. Megkérdezi tőlük. „Mit
akartok gyerekek Ti itt, fapuskával a kezetekben? Menjetek haza. Nem nektek való ez.” Mire a
gyerekek azt válaszolják neki: „A bácsi ehhez nem ért.”
Rácz Sándor leírja könyvében azt is, hogy ezek a pesti srácok „a fapuskáikkal” háromszor
kényszerítik fegyverszünetre a világ legerősebb szárazföldi erejét, a Vörös Hadsereget,
melyet még a német Wehrmachtnak sem sikerül legyőznie.

A következő Korvin-puszit a Rubik-koczkát reklámozó Snowdentől kapta. (Újabb 12 nap.) A
Kennedy-koktél nagyobbat üt, persze nem személyválogatós, ha esetleg a mindenkori elnököt
éri, akkor azt, akárki lett légyen is az. Nem kötelező elé állni. (J. F. Kennedy volt az egyetlen
szabadon megválasztott amcsi elnök a XX.ban. A szentség erejével bír az amerikaiak
körében.) A Korvin-puszit ki lehet heverni, de a Kennedy-koktélt nem. Ellenséges katonákat
örökre hatástalanítja: megsemmisítő erejű.]

Visszatérve Szerov-ra. Beszélő név. Oroszul a szérij (jobb híján így írtuk át az orosz „серый”
szót) azt jelenti magyarul, hogy szürke. Az orosz szabadságharczosok (így hívjuk az igazság –
tanulmányaikat interneten közzétevő – bajnokait, ha azok a hazugságot leleplezik, még ha
történetesen a legnagyobb ellenségeink soraiból kerülnek is ki; s leírtuk: a muszkák azok) elég
nagy figyelmet szenteltek annak, hogy a világuralmat bitorlók titkóros társaságok körében
elég gyakran dokumentálhatók a reptoidok (hüllő-emberek), akiket az oroszok „szürkéknek”
hívnak. Mivel nekünk ez nem fő kutatási területünk, ezt nem ellenőriztük, s nem is fogjuk.
(Higyjen mindenki, amit gondol, Lelke rajta. Mi az igaz valóságot kutatjuk, s a reptoidok, ha
léteznek is, lételemüket a hamis valóságban lelik meg, s ott tanyáznak.) 1956 (a forgótáras
fapuska, Molotov-koktél, Csepel-teherautó) nem kitalált történet, hanem élő történelem, az
igaz valóság immár megmásíthatatlan része. S ma is hat.
Szösszenetünk letölthető zenei aláfestése:
1. „Szürke, szürke emberek”: Kormorán-09 Szám 09.mp3
2. „Aléltan elheversz” (üzenet önjelölt kiskirályoknak): Kormorán-02 Szám 02.mp3

folyt. köv.

Malinyin vezérezredest, vezérkari főnök-helyettest

