Haladó sajtó menni vidékre és lemenni kutyába
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://flagmagazin.hu)

Haladó sajtó menni vidékre és lemenni kutyába
2016 március 08. Flag

Szöveg méret
90
100
Mentés
110
120
130
140
150

0
5

Átlag: 5 (1 szavazat)

Mérték

Hatalmas események történtek a hétvégén. Hihetetlen leleplezés, az oknyomozó újságírás csúcsa! Bréking
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nyúz! Orbán kuvasza lent lakik az apja majorságában Felcsúton és Mészáros L?rinc viszi neki a csirkefarhátot.
Megrendült az Orbán klán, mert Szily megtalálta Nárciszt egy drótkerítés árnyékában. Az meg is ugatta ?t. „Vau
vau!” – nyilatkozta Nárcisz, ami Vásárhelyi Mária szerint egyértelm? antiszemita ugatás volt. „Grr-grrr” – tette
hozzá az eb, ami egyértelm? jelzés volt, hogy képes akár eltiporni is a demokratikus ellenzéket, ha azok sokáig
nézel?dnek a kerítés mellett. „Grrrrr – vau grrrrr vau morrr” – folytatta Nárcisz, ami már-már a vészkorszak
legsötétebb idejét idézte Tamás Gáspár Miklós szerint, amit glosszában meg is jelentetett a Magyar Nemzet
Magazinban.
Szily László és a 444 halálos csapást mért Imádott Kaijunkra: megtalálta a kutyát Felcsúton. Nárciszt. A kuvaszt.
Az események, melyek ide vezettek természetesen ismertek, „tudtuk, de nem sejtettük”. Kezd minden összeállni,
kezd minden szépen a helyére kerülni, mi meg rádöbbentünk, rá kellett döbbennünk, hogy ez ennyi volt,
nincs visszaút, vége mindennek. Bizony ez mind nem történt volna így, ha nem sz?nik meg az idegesít?en
jellegtelen Cink, az amcsi Gawker széls?liberális portál kisgyereke, Szily Laci és Gazda Albert játszótere. Történt
mindez azért, mert Szily faszságai a kutyát sem érdekelték.

A hegy nem megy Mohamedhez alapon, ha nem érdekli Szily a kutyát sem, hát majd ?
megy a kutya után.
Albert bátyó úgyis Símacska finom, meleg pocakjára hajtotta bús fejét. A betépett piarista, Szily Lacika nem ilyen
fajta, hát húzott is az utóbbi id?ben a soros minyonokat kilószámra felzabáló, enyhén megpocakosodott Ujj
Petihez, hogy aztán autóba vágja magát, és elinduljon az Ismeretlenbe. László lovag halált megvet?
bátorsággal nyargal hát Körúton Túli Világ sötét bugyrába, Mordorba, a híres neves stadionos-kisvasutas
Felcsútba, ahonnan Voldemort, Szauron, a Jégemberek, a Farkasemberek, a Vámpírok és Orbán Viktor
származik. Merthogy itt van a Pokol Kapuja, ami Orbán apjának majorságának pincéjéb?l nyílik egyenesen, és
Nárcisz ?rzi, akit Mészáros L?rinc etet. Nyilván.

Szily kinyomozta nekünk. A baloldal tündökl? csillaga lement Felcsútra, és megkereste
Orbán kuvaszát.
Lenne pár meglátásunk az üggyel kapcsolatban. Laci! Ez egy kuvasz, baszd meg! Ha jártál volna a körúton kívül
tudhatnád, hogy a kuvasz és a csivava között lényegi különbségek vannak, bár kétségtelen, hogy alaphangon
mindkett? fehér. Nagyon szerencsés vagy, hogy nem ugrottál be megnézni is az általad „luxusmajorságnak”
becézett lepattant egykori TSZ-telepet, mert akkor a huncut kis beleid kitépte volna a cuki Nárcisz. Mert ?
egy kuvasz, baszd meg! A kuvasz eleve arra lett ugyanis kitenyésztve. Jóformán félig vad, nem nagyon lehet
megkötni, nem szófogadó, viszonylag agresszív, ezért az alföldi tanyavilágban – a „leleplez?” képen, a dagi
k?m?vessel együtt mellette battyogó másik nagykutya mellett – a legjobb ház?rz?.
Nagy, er?s, és pláne, ha kett? vagy három is rohangál egy „luxusmajorságban” akkor nincs szükség kigyúrt
kopaszokra, hogy elkergessék a francba azt, aki oda be akar menni oknyomozni vagy vasárnapi
nyitvatartós népszavazást kezdeményezni. Ugyanakkor a bezártságot nem bírja, lakásban konkrétan nem
tartható, és a nem megfelel?, neki való bánásmód miatt hajlamos arra, hogy konkrétan becsavarodjon, és akár
saját gazdájának is nekitámadjon. Ilyen állat a kuvasz.

„Minden jel arra mutat, hogy József f?herceg egykori birtokának maradványai az Orbán család kezébe
kerültek, és a Ferenczi által a helyszínen gy?jtött információk szerint a munkálatok már meg is kezd?dtek. A
területet idegenek el?l elzárták. Biztonsági emberek ?rzik, illetve egy Nárcisz nev? kuvasz. Orbán elismerte,
hogy a családnak van egy vad, Nárcisz nev? kutyája, de, mint hozzátette, »Felcsúton van«. Szerintem
egyszer?en nem akarta elárulni, hogy az állat valójában József f?herceg egykori birtokát ?rzi, ami a
családja birtokában van.”

Az RTL Klub Ferenczi Krisztinája és az ?t idéz? Szily Laci így csinálják az újságírást. Ez idézet volt. Komoly
újságírás. Adása a mértéknek. Az.
Amúgy azt, hogy Orbán hol lakik, azt meg pont leszarom. Ha itt lakik, akkor riszpekt neki, mert a ház elég ízlésesen
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van felújítva, nem az a giccsparádé, mint mondjuk a Szijjártó-hacienda. Mivel a körúton kívül is van élet, és a hülye
Szily meg is mutatta a „titokzatos luxusmajorságot”, kb. nevetségesnek t?nik az egész, lévén ilyen épületek, ilyen
állapotban nagyjából minden 5000 f? feletti településen megtalálhatóak. És kb. 200.000 forintba kerülnek,
amilyen romos, lepattant, elhagyatott állapotban vannak. Baszd meg, József f?herceg birtoka, mintha nem iktattak
volna közbe 40 év kommunizmust és 20 év semmittevést, hanem f?herceg el, Orbán be alapon cserélt volna
gazdát… Majorság… Urak Magyarországa…

Baszd meg, ez egy régi ház, amin ki vannak cserélve a nyílászárók és megcsinálva a tet?,
valamint térk?, tuja meg garázs. H?ha!
Láthatóan építkeznek, és ha lesz itt valami, az valszeg a végén egy RENDES majorság lesz. Ennyi. A képeket
csak az tartja „titokzatosnak” és „luxusnak”, aki csak full betépve képes csupán elhagyni az Osztyapenkót,
akkor is csak szigorúan f?úton, az els? nyaralótelepig. Aztán mire leér Hatvanpusztára már Versailles-t
haluzza oda maga elé, ha meglát egy tanyát.

De erre kétségtelenül van igény a politikai baloldalon. És ez a baloldal szellemi
sivárságáról mesél nekünk.
Mert Nárcisz valószín?leg csirkefarhátat eszik, ami undorító aljasság, hisz azt Mari néni eszi a kisnyugdíjából.
Mészáros a megnyert infrastrukturális beruházások terhére pedig luxus Pedigree Pal-ból ad három dobozzal
egy este Nárcisznak, ami összesen majdnem 1500 forint. Abból a pénzb?l három napon át eszik az 5 f?s
Kolompár család, hisz a segélyb?l és közmunkából ennyire telik nekik, tehát Orbán egy geci – vonhatjuk le a
következtetést.
Ha mellé tesszük, hogy a komondor is zabál, meg a kövér k?m?ves is legurít Mészáros pénzéb?l legalább 2 sört
este, láthatjuk, hogy micsoda d?zsölés folyik itt a Hatvanpusztai „titokzatos luxusmajorságban” a
konténerek árnyékában.
Szóval ez a baloldali média legnagyobb ügye. The Kuvasz-gate! Az abszurd komédia kategória. És mi volt még
ott?????? EGY VAK KOMONDOR!!!!!!444!!!!!!4!!!!!!!
www.tutiblog.com

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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