
ESET 1. 

2008. július 21-re virradó éjszaka lövéseket adtak Ie három, romák által lakott házra a Pest 

megyei Galgagyörkön, a támadásban senki nem sérült meg. 2008. augusztus 8-án a 

Szabolcs megyei Piricsén több Molotov-koktélt dobtak két, egymás mellett álló házra, majd 

lábon lőttek egy, a házból kitépő nőt. Szeptember 5-én Nyíradonyban lövéseket adtak le egy 

házra, amelyben romák aludtak, de nem sérült meg senki. Szeptember 29-én a Heves 

megyei Tarnabodon ismét Molotov-koktélokat dobtak és rálőttek romák házaira. A 

támadások 2008. november 3-án a Borsod megyei Nagycsécsen követeltek először halálos 

áldozatokat: egy, 43 éves férfi és egy 40 éves nő halt meg, amikor előbb benzines 

palackokat dobtak a házukra, majd több lövést adtak le rá. Egy 19 éves fiatalember 

életveszélyesen megsérült, amikor 2008. december 15-én Alsózsolcán favágás közben 

rálőttek a saját háza udvarán. 2009. február 23-án, a Pest megyei Tatárszentgyörgyön egy 

férfit és 5 éves kisfiát lőtték agyon, akik megpróbáltak kimenekülni felgyújtott házukból, két 

másik gyerek is megsérült. A támadások folytatódtak, 2009. április 22-én este a Szabolcs 

megyei Tiszalökön agyonlőttek egy cigány férfit, aki éppen kilépett a saját háza ajtaján, hogy 

munkába menjen. Az esetek körülményei nagyon hasonlóak voltak, az elkövetők: késő este 

vagy hajnalban érkeznek az autópályákhoz közeli településekre, ahol a falu szélén álló, 

cigányok által lakott házakat támadják meg. 2009. augusztus 3-án újabb támadás történt a 

Szabolcs megyei Kislétán. Egy asszonyt megöltek, 13 éves kislányát pedig életveszélyesen 

megsebesítették – sörétes puskával arcon lőtték – a támadók. A helyszínen a rendőrség 

DNS-nyomokat rögzített, a vizsgálat pedig megállapította, hogy két korábbi támadásnál is azt 

a fegyvert használták, mint Kislétán. A nyomozók augusztus 21-re virradó éjjel négy, 28 és 

42 év közötti férfit fogtak el Debrecenben egy szórakozóhelyen, ahol egy rejtekhelyen 

fegyvereket is találtak. A gyanúsított testvérpár egyik tagját a titkosszolgálatok – kisebb 

megszakításokkal – már 2004 óta figyelték, a férfi telefonbeszélgetéseit lehallgatták, mert 

közismert volt, hogy szélsőséges nézeteket vall. A társaság két tagja 2001 és 2005 között 

számos tetoválást készíttetett testére, egyikőjük testén Rudolf Hess képmása, valamint 

horogkereszt, birodalmi sas, illetve koponya látható. A társaság egy másik tagjára a 88-as 

számot tetováltak. 



ESET 2.  

2012. augusztus 5-én a Jobbik Élni és élni hagyni - demonstráció a jogos magyar 

önvédelemért elnevezéssel tartott demonstrációt egy Nyugat-Magyarországi kisvárosban. A 

demonstráció a katolikus templom előtti téren kezdődött, ahol beszédek hangzottak el.  

A helyszínen a Hatvannégy Vármegye vezetője arról beszélt, hogy ahol a cigányság 

megtalálható, ott a pusztítás, rombolás jelenik meg. Szerinte a cigányok a magyarokat ki 

akarják irtani, és ha harcolni akarnak, akkor fel kell velük venni a harcot, nincs más 

lehetőség. A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület elnöke azt mondta, hogy ki kell söpörni az 

összes szemetet az országból, lázadni kell, és el kell zavarni a bűnözőket. A Betyársereg 

vezetője faji háború jeleiről és etnikai alapú konfliktusról beszélt. Egyebek mellett azt 

mondta: a cigány fajta úgy van kódolva, hogy benne van a bűnözés – emlékeztetnek 

közleményükben a jogvédők. 

A beszédek után a tüntetők „Cigánybűnözés, cigánybűnözés, igenis van cigány bűnözés” 

jelszavakat kiabálva felvonultak a város romák lakta részén. Emellett vizespalackokkal, 

betondarabokkal, kövekkel dobálták a cigányok házait. Az egyik ház udvarán valaki a 

bedobott betondarabtól megsérült. 



ESET 3.  

2013. május 5-7. között Budapesten rendezték meg egy zsidó közösségeket és 

szervezeteket tömörítő nemzetközi szervezet, a Zsidó Világkongresszus Plenáris 

Közgyűlését. Az eseményen számos politikus is részt vett, többek között beszédet mondott 

Orbán Viktor Miniszterelnök is. A kongresszus vendégei a belvárosi Kempinski Hotelben 

voltak elszállásolva. A kongresszus első napján három fiatal a szálloda előtt várakozva 

hangosan mocskolta a kongresszusról a Kempinski Hotelbe hazatérő vendégeket, akiket az 

egyik elkövető, M. Gábor karlendítéssel fogadott, és azt üvöltötte: "Sieg Heil!". Ezután E. 

Gábor és V. Dávid a csoport után futott, és azt skandálták: "Shalom, shalom, a zsidókat 

kivasalom!". Csupán a Nemzeti Nyomozó Iroda civil ruhás munkatársainak közbelépése 

akadályozta meg, hogy a vádlottakkal lévő 10-20 fős csoport fizikailag is bántalmazza a 

külföldieket.  



ESET 4. 

Transzszexuális férfi vagyok. Több mint 10 éve a GM edzőterembe járok. Átalakulásom előtt 

természetesen a női öltözőben öltöztem. Mindig késő este edzettem, mivel munkám is 

éjszakai életmódot követel meg. Amikor belekezdtem a procedúrába, meglett az új 

személyazonosságom, és a műtétem, egy ideig nem mertem az edzőterem öltözőjébe 

lemenni a konfliktusok elkerülése végett. Főleg azért nem, mert a régi ismerősök, akik csak 

látásból ismertek, nem tudtam hogyan reagálnának rám a férfi öltözőben, nem beszélve 

arról, hogy meg akartam várni azt az állapotomat, amikor már bajusszal, szakállal teljesen 

férfi kinézettel az ismeretlen edzőtársak nem vehetnek észre rajtam semmit. Másfél évig 

jártam le úgy, hogy kabátomat a párkányra téve, öltöző használata nélkül leedzettem, és 

távoztam. Itt hozzátenném, hogy ezzel megfosztottam magam az egyéb szolgáltatásoktól, 

amik pedig benne voltak a bérletem árában. Mindeközben a velem beszélő viszonyban lévő 

edzőtársaktól soha semmilyen beszólást nem kaptam, akik ismertek még anno nőként, 

elfogadták a helyzetet, akikkel pedig nem álltam beszélő viszonyban, azoktól sem hallottam 

semmi hátam mögötti ítélkezést vagy ilyesmit. Kivétel két embert, akikről tudtam, hogy 

elitélnek. Az egyik egy rasszista, börtönviselt ember, akit hallottam is gúnyolódni rólam egy 

társával, és a másik a pultos srác, aki nézésével, és viselkedésével is mindig éreztette 

velem, hogy nem vagyok neki szimpatikus, ráadásul a börtöntöltelékkel együtt nagy 

egyetértésben volt ellenem, láttam a beszélgetésükön is. Másfél év elteltével úgy éreztem, itt 

az idő, hogy le merjek járni a férfiöltözőbe, és ki tudjam használni a bérletemmel együtt járó 

szolgáltatásokat, hiszen addig nem tudtam szaunázni sem, amit pedig szeretek, és mára 

már nem tűnik fel a műtéti hegem, így nem kell félnem a lebukástól. Második esti 

férfiöltözőben tartózkodásom alatt megjelent az említett börtönviselt ember. Rám szólt, hogy 

nekem nem itt van a helyem, és nem akar meglátni többet itt az öltözőben. Amikor 

visszakérdeztem hogy miért, hiszen férfi vagyok, ide tartozom, ő nem szabhatja meg, hogy 

hova jöhetek be, egy "Majd én megmondom neked te büdös kurva..." elhangzása után 

ököllel az arcomba vágva érvényesítette mondanivalóját. Nem ütöttem vissza, mert tudtam 

kicsoda, és féltem tőle, hogy a következő a kés lesz, amit használ. Az egyetlen öltözőben 

tartózkodó szemtanú azonnal kirohant, nem is láttam ki az, hisz nem tudtam megfigyelni. 

Megfogva a táskámat elindultam kifele az öltözőből, fel a pulthoz, mire jött utánam, és 

hangoztatta, hogy akkor most szépen megbeszéljük a pultossal, hogy engem többet nem 

engedhetnek be a férfiöltözőbe. Így is történt. Megparancsolta a pultosnak, hogy nem 

engedhet be többet, a pultos pedig helyeselt, hogy "Jó." Ez után még vitáztam vele, és a 

pultossal is, hangoztattam a jogaimat, hogy oda tartozom, férfi vagyok. Durva, ocsmány 

szavakkal vágott vissza, hogy én mi vagyok, és egyfolytában fenyegetőzött, hogy szétver, ha 

még egyszer meglát. Mondtam neki, hogy feljelentem, mire röhögve hangoztatta, hogy a 

börtönből jött, én akarom őt feljelenteni, na ne röhögtessem már, agyonüt egy az egyben. A 

vitának első számú szemtanúja, és hallgatója csendben ült a laptopja mögött, aki egyébként 

a terem egyik edzője, és jóba van velem, bár csak felszínesen ismerjük egymást versenyző 

koromból, pár szót váltottunk talán. Ő hallotta azt is, amikor mondtam, hogy megvert a srác 

az öltözőben, mire a srác persze erre is csak röhögött, hogy ugyan ki látta. A vitát 

természetesen azért tudtam folytatni még egy darabig, mert a pultnál van kamera, ott nem 

mert testileg bántani, csak szóban. A pultos pedig még hangoztatta is, hogy az a 

szerencsém, hogy ő itt a pult mögött nem mondhat akármit alkalmazott lévén. Többszöri 

fenyegetés után végül elhagytam az edzőtermet. Természetesen félek, hogy elkap, és 

agyonver, ezért nem tettem feljelentést. 



ESET 5.  

Az egyik internetes portálón az alábbi cikk jelent meg:  

Buzilimpia – avagy: Indul a vadászszezon! 

Indul a vadászszezon! Egy helyen a buzilimpia szervezőinek névsora, hamarosan a 

köcsögök szálláshelyei. 

Már csak pár nap és kezdetét veszi az, amit rémálmainkban sem gondoltunk volna, a 

budapesti köcsögolimpia. Természetesen nem hagyhatjuk magukra az aberrált sereget, 

minden erőnkkel, a lehetséges eszközökkel a lehető legnagyobb mértékű ellenállást kell 

tanúsítanunk, nyilvánvalóvá tenni, hogy nem tűrjük el a deviancia ilyen mértékű társadalmi 

rombolását, fertőzését. Segítünk a lelkes buzivadászoknak, közzétesszük a szervezők neveit 

és a helyszíneket, ahol könnyen buzikra bukkanhatunk. 

A köcsögolimpiát a Friss Gondolat Egyesület (Frigo) nevezetű szervezet hozza el nekünk 

Budapestre, bemocskolva ezzel őseink vérével védett hazánkat. Sok mindent nem lehet 

róluk kideríteni, valószínű, hogy kifejezetten a buzulás eme formájának szervezéséhez 

hozták csak létre a szervezetet, amúgy nem tűnnek aktív, működő szervezetnek. Persze ez 

az egy is éppen elég ok, hogy máglyára vessük őket… 

Facebook-os elérhetőségük: https://www.facebook.com/frissgondolat 

2011 novemberében tartották Budapesten az aberráltak sportbajnokságának sorsolását, 

ekkor ismerkedhettek meg egymással a szervezők, akik közösen eresztik ránk a devianciát. 

Szerencsénkre Facebook-on is hirdették, így elő tudunk venni pár személyt, akik részt vettek 

ezen a partin, nyilván nem csak nézőként, hanem aktív szereppel. 

A teljes lista elérhető egyelőre ITT 

A biztonság kedvéért lementjük a neveket, nehogy a cikk megjelenése után töröljék az 

egyébként régen nem aktuális eseményt. A névre kattintva facebook-os profiljuk elérhető. 



ESET 6. 

2010. július 04. napján 19.35 óra körüli időben a Budapest ZJ utca 48. számú ház előtt SÁ 

budapesti lakoshoz két fiatal férfi odalépett, majd a "Te köcsög!" szavak kíséretében egy 

esetben az egyik férfi a nevezettet arcon ütötte. A sértett vallomásában előadta, hogy 2010. 

július 04-én 19.30 óra körüli időben érkezett a Budapest VI. kerület Teréz körúton található 

Művész Moziba, mivel részt akart venni az ott megtartott Budapest Pride, meleg rendezvény 

megnyitóján, illetve találkozni kívánt barátaival. Mikor oda érkezett, a mozi bejáratánál 

,jobbikosok" tüntettek. Ez az egész helyzet nem tetszett neki, és el akart menni onnan. 

Indulást előtt venni akart egy üdítőt, ezért elindult a Teréz körúton a Zichy Jenő utca 

irányába. Mikor elérte a Zichy Jenő utca és Teréz körút kereszteződését, látta, hogy ott áll öt 

szélső jobboldali tüntető: egy vörös hajú középkorú nő, két tizenéves fiú, egy 12 éves fiú, 

"Budaházis" pólóban és egy 30 év körüli férfi. Mikor odaért a kereszteződéshez látta, hogy a 

tüntetők mellett elhalad egy rendőrségi kisbusz, mire ők elkezdték üvöltözni, hogy "AVH!". 

Erre a sértett, határozottan odaszólt, hogy "Ha nem lenne ez a cirkusz, ami itt van, akkor a 

rendőrség sem lenne itt." Ezt követően a társaságból egy fehér pólót viselő és egy fém tetejű 

tarsolyt viselő tizenéves férfi kilépett, majd odalépett a sértetthez. A fehér pólót viselő férfi 

megkérdezte a sértettet, hogy "Kérsz egy pofont?" Mire a sértett azt válaszolta, hogy 

"akarod, hogy hívjam a rendőröket" és már elő is vette a mobiltelefonját. Ezt látván a fehér 

pólós férfi odalépett hozzá és adott neki egy pofont. A sértett történetét két a helyszínen 

tartózkodó, szintén a Budapest Pride rendezvényre érkező személy is megerősítette, ám 

abban nem volt egységesek a tanúvallomások, hogy a „Te köcsög!" vagy a „Te buzi!” 

mondat hangzott-e el.  

A helyszínen igazoltatott, és a tanúk által a bántalmazóként felismert KR vallomásában 

elmondta: P barátjával elment "szétnézni" a városba. 18.45 órakor a Budapest VI. kerületben 

az Oktogonnál találkozott nevelőapjával 15-20 perc elteltével az Oktogonon csatlakozott 

hozzájuk édesanyja és kistestvérei. Elindultak a Nyugati pályaudvar irányába, majd 

megálltak beszélgetni, bámészkodni a Budapest VI. kerület, Teréz körút és Zichy Jenő utca 

kereszteződésében. Ekkor ment arra egy férfi és mondta, hogy "nem kéne csinálni a 

fesztivált”, és a férfi a középső ujjával bemutatott nekik, mire fel a KR odalépett hozzá, és 

„mit képzelsz magadról" felkiáltással a sértettet tarkón vágta. Nem emlékezett rá, hogy a 

bántalmazást megelőzően ,,köcsögnek” szólította volna a sértettet. A bűncselekmény 

elkövetésekor fehér ,,kárpátia" feliratú pólót, fekete szövet nadrágot és fekete bakancsot 

viselt. Haja, világos, kopasz volt. Állítása szerint csak azért mentek oda a sértetthez, mert 

bemutatott nekik. Nem tudták, hogy a sértett azt megelőzően a mozinál megtartott meleg 

rendezvényen tartózkodott. Elmondta, hogy nem érez ellenszenvet a melegek iránt, azért 

tartózkodtak a környéken, mert a Nyugati pályaudvarhoz akartak menni fagyizni. A kérdéses 

sarkon csak kíváncsiságból álltak meg.  



ESET 7.  

El kívánom mondani, hogy a tegnapi napon 2012.03.22.-én 18:30 óra körül vártam a 70-es 

trolira az Erzsébet királyné útnál, ami bent állt ugyan, de nem lehetett rá felszállni. Ezért 

gyalog elindultam, úgy döntöttem, hogy nem várok tovább a trolira. Pár perccel később 

láttam, hogy a troli elindult, ezért elkezdtem rohanni a következő megállóig, hogy elérjem. 

Szerencsére elértem a trolit és fel tudtam A Dózsa György utcai megállónál felszállt két fiatal 

srác a trolira, és hangoskodni kezdtek. Mind a kettőnek sör volt a kezében, és látszott rajtuk, 

hogy illuminált állapotban vannak. Én a troli középső ajtajánál álltam, a srácok pedig tőlem 

kb. 5 méterre ültek Ie. Mikor a Lövölde tér felé közeledtünk, akkor közelebb mentem az 

ajtóhoz, hogy majd le tudjak szállni. Ekkor egy hangos kiabálásra lettem figyelmes, az egyik 

srác hangosabban kiabált, mint ahogy addig. Erre én hátra néztem, hogy megnézzem, mi 

történt. Ekkor az alacsonyabb férfi elkezdte a másiknak mondani, hogy mit fordulgat hátra ez 

a köcsög buzi faszszopó, mindjárt oda megyek és szétrúgom a fejét. Még egyszer hátra 

fordultam, és ekkor az alacsonyabb srác folytatta a korábban elkezdett szövegelést. Ekkor a 

troli megállt a Lövölde térnél, és én mikor leszálltam, halkan annyit mondtam, hogy „gyere”. 

Én nem is gondoltam, hogy ezt meghallja a srác, ugyanis halkan beszéltem. Mikor 

leszálltam, a két srác utánam jött, és az alacsonyabbik már úgy szállt le, hogy vagy hátba 

akart rúgni, vagy meg akart ütni, ezét nem tudom pontosan. Ez azonban nem sikerült neki, 

és le is öntötte magát sörrel. Ettől még mérgesebb lett, odalépett hozzám és vagy megütött, 

vagy megrúgott a fejemen ezt nem tudom pontosan. Ahogy védekeztem, az alacsony srác 

továbbra is próbált ütni, én közben elestem. Mikor elestem az alacsonyabb srác továbbra is 

ütlegelt, még akkor is, amikor a földön feküdtem. Mivel a bántalmazás során rajtam egy 

rózsaszín póló, és selyem hatású melegítő felső volt, valamint a nadrágom is egy világos 

színű, szűk nadrág volt, ezért ezekből a ruházatokból a véleményem szerint az elkövetők 

kikövetkeztethették, hogy én meleg, vagyis homoszexuális vagyok, ezért érhetett engem a 

támadás, illetve a támadás hevessége és mértéke is erre vezethető vissza. Az elkövetők 

abból is következtethettek arra, hogy én meleg vagyok, hogy az arcom is ápolt, a 

kinézetemre, megjelenésemre odafigyelek, ami nem feltétlenül általános az utcán sétáló 

férfiaknál. 



ESET 8. 

GM kettős állampolgár, férjezett, kiskorú gyermek eltartásáról nem kell gondoskodnia, iskolai 

végzettsége egyetem, foglalkozása fogorvos, jelenleg nyugdíjas. Évek óta a Petőfi utca 25. 

szám alatti házban lakott. 2007. év novemberében a szomszéd épületet megvásárolta egy 5 

fős roma család. GM 2007. év november hónapjától 2010. év április hónapjáig nagyszámú 

alkalommal, rendszeresen sértegette, fenyegette, el nem kerített, de a tulajdonukat képező 

lakóházas ingatlanukra a kutyáit beterelte, az autójával a telken közlekedett, közvetlenül az 

ablak alatt állva nappali és éjszakai időpontban is tartósan dudált. Ezeken túlmenően GM a 

sértetteket együttesen, valamint személyenként velük találkozva külön-külön is rendszeresen 

házuk felgyújtásával, ledózeroltatásával, elütésükkel, lelövésükkel fenyegette, rájuk több 

alkalommal fegyvernek látszó tárgyat fogott, közölte a sértettekkel, hogy neki „olyan puskája 

van, ami vaddisznóra, szarvasra, meg cigányra lő". GM közölte a sértettekkel azt is, hogy ők 

„putris cigányok, nem tűri meg, hogy cigányok lakjanak a közelében, és így vagy úgy el fogja 

őket tüntetni onnét". GM egy alkalommal az állapotos szomszédja elütésével fenyegetőzött, 

mondván, hogy "ne szülessen újabb cigány poronty". GM szándéka mindezzel az volt, hogy 

nevezetteket rákényszerítse a település elhagyására. Magatartásával elérte, hogy a sértett 

és családja végül felajánlották GM-nek, hogy vásárolja meg tőlük az általuk felújított Petőfi 

utca 27. alatti ingatlant, és akkor ők elmennek onnét.  



ESET 9. 

2009. PT az ismert blogger internetes oldalán bejegyzést tett közzé, amelyben az alábbi 

mondatok szerepeltek "Olyan légkört kell teremteni Magyarországon, ami a cigányok 

számára elviselhetetlen. El kell őket nyomni, ki kell szorítani a közéletből, a kultúrából, és 

mindenféle etnikai jellegű megnyilvánulásukat kíméletlenül elfojtani. Meg kell roppantani a 

gerincüket. [...] Ne sírni tessék, hanem keresni a lehetőséget az ellencsapásra. A ti 

utcasarkotokon tán nem ácsorog egy drapp galeri? Szedjetek össze húsz embert, menjetek 

le, és egy szó nélkül verjétek szét őket." 



ESET 10.  

XY és ZY 2010. január 1. napján 3 óra körül ittas állapotban gyalog közlekedtek több 

ismerősükkel együtt Piripóty községben a Kossuth Lajos úton, amikor figyelmesek lettek a 

velük szembe haladó AB nevű, szomszéd faluból származó lakosra. Mivel a vádlottak tudták, 

hogy AB az idő közben feloszlatott Magyar Gárda tagja volt, ezért bosszúból fennhangon 

szidalmazni kezdték és mindketten többször megütötték, majd amikor a földre esett, 

megrúgták a sértettet. A bántalmazásnak úgy lett vége, hogy a XY és YZ társaságában lévők 

rászóltak a vádlottakra, miszerint ne bántalmazzák tovább a sértettet, a sértettet pedig 

felszólították, hogy fusson el a helyszínről. A sértett a bántalmazástól a fején és a bal vállán, 

illetve a karján több 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedett. 



ESET 11.  

2011. augusztus 14-re virradó éjszaka (Ramadán 14. éjszakáján) a tarawih ima alatt a 

Magyarországi Muszlimok Egyháza új székhelye előtt két személyautót felgyújtottak, egyet 

leöntöttek kromofággal, többet megrongáltak, köztük egy nagykövetségi gépkocsit. A 

Lánglovagok tudósítása szerint: „egy terepjárót és egy személyautót felgyújtottak, többet 

megrongáltak a környéken. Az egyiket az egyik közeli utcában, de az valójában egy helyi 

lakóé volt (egy nem muszlim emberé), aki korábban szabad parkolóhely hiányában szintén 

az egyházi épület közelében állt. (…) A fővárosi tűzoltóság tűzfészekkeresésre is kiképzett 

mentőkutyája szag alapján jelzett egy közeli háznál, ahonnan a rendőrök előállították az 

egyik feltételezett elkövetőt, aki amúgy ittas állapotban volt.” A helyszínelők becslése szerint 

legalább négy elkövető lehetett az idő rövidsége és a rongálás mértéke miatt. A rendőrök 

előállították a közelben lakó K.R. 36 éves magyar férfit, aki korábban a helyszínen 

tartózkodott félmeztelenül, mezítláb és alsónadrágban, két doboz sörrel a kezében. K.R. 

beismerte, hogy ő követte el a támadást egy ismerősével, hirtelen felindulásból. Vallomása 

szerint éppen elindultak otthonról, amikor az imaház mellett elhaladva azt hallották, hogy 

valaki azt mondja angolul, hogy Isten Magyarországot az araboknak teremtette. Ezt 

megakadályozandó, gyújtották fel és rongálták meg a gépkocsikat spontán módon. A 

megrongált gépkocsik tulajdonosai között találunk kereskedőket, nyugalmazott egyetemi 

tanárt, főorvost, orvost, multinacionális vállalat alkalmazottját, magas rangú diplomatát, 

illetve nem muszlim embert is. A rongálás csak nagy értékű, viszonylag új gépkocsikat 

érintett, a régebbi autókat nem bántották. 



ESET 12. 

Toroczkai László 2009. augusztus 28-án az alábbi írást tette közzé a www.kuruc.info 

internetes oldalon:  

Toroczkai László: "Ismét szükség lesz a puskaporra" 

Újra erőt kell mutatnunk, mert egyre pofátlanabbak a magyarellenes sötét 

erők.  Sólyom László - hangsúlyozottan - köztársasági elnökkel az utóbbi időben 

rendszeresen felmossák a padlót a szomszédos országokban, s most megtörtént az 

Európában példátlan eset: kitiltották a másik EU-tag, Szlovákia területéről. A 

magyarországi helytartók oly’ sokáig tűrték némán a magyar hazafiak meghurcolását, 

hogy most már rajtuk is csattant az ostor. 

Elég, ha csak a saját példámat említem: 2004-ben a szerbek, 2005-ben a románok, 2006-

ban a szlovákok tiltottak ki az elszakított területeinkről törvénytelenül, de a magyarországi 

diplomácia néma maradt, sőt oda vetett az ellenség lába elé minket koncként, így egyre 

brutálisabban bánnak el velünk a gúnyhatárokon túl. A cinkos némaság, az ellenállás hiánya 

miatt vérszemet kapott a súlyosan frusztrált kisantant. A “magyar” diplomácia egye meg, amit 

főzött. 

A budapesti kormány persze ezúttal sem tesz semmit, nem tiltja ki a kisantant 

kormánytagokat, politikusokat csonka-Magyarországról (amelyen rendszeresen átutaznak 

ezek a magyarfóbiások), nem tart hadgyakorlatot a gúnyhatárok mentén, nem szorongatja 

meg a szlovák, román, szerb soviniszták itteni barátait, hanem jó rabszolgaként a globális 

gazdáiktól várják a segítséget. Holott azok már számtalanszor bebizonyították, hogy a 

magyarság számukra semmit sem jelent, akár zavartalanul ki is lehet irtani minket, ők csak a 

cigányokat, zsidókat, illetve buzikat és más deviánsokat ért sérelmek miatt szoktak 

megmozdulni. Így történt ez most is. Eszük ágában sincs beavatkozni “Szlovákia-

Magyarország” konfliktusába, ám a buzifelvonulás érdekében súlyosan beavatkoznak a 

magyarországi folyamatokba, semmibe véve hazánk szuverenitását. 

Azt már korábban is tudtuk, hogy a világ megszállt részein végigvonagló úgynevezett 

“melegfelvonulásokat” egy nemzetközi hálózat szervezi, a globális oligarchia pedig idén már 

leplezetlenül  ott van a szervezők között. A cionista bankközponttá süllyesztett, 

degenerálódott Nagy-Britannia és a kábítószerködbe burkolózott Hollandia 

nagykövetségeinek támogatásával rendezik meg az idei egy hetes buziparádét, amelynek 

biztosítására egész Nyugat-Európából készülődnek a liberális jogvédők és buzitestőrök. A 

hazai helytartók immáron nem is burkoltan szolgálják ki őket, a rendőrség, amely sem a 

Magyar Gárdának, sem a Hess-emlékmenetre, sem a hatvannégy vármegyéseknek nem 

engedélyezett semmiféle vonulást az Andrássy úton, most nem csak azt, de még a környező 

utcákat is lezárja a buziparádé kedvéért. A közlekedés akadályoztatása, mely indokra a 

nemzetiekkel szemben mindig törvénytelenül hivatkozik az ÁVH, most nem számít. 

Azt is világosan látnunk kell, hogy ez az esemény nem a buzikról szól, ők azt csinálhatnak a 

négy fal között, amit akarnak, az ítélkezés nem a mi dolgunk. Ez a globális hatalom által 

erőltetett, agresszív deviáns rendezvény azonban a nemzet létére tör. Nem véletlen, hogy az 

idei egy hetes rendezvénysorozatba zsidó-, cigány- és antifasiszta liberális “jogvédők” is 



bekapcsolódnak. Ez nyílt provokáció, melyet, ha némán tűrünk, újabb, durvább megalázások 

következnek, míg meg nem tör a nemzet gerince. 

Tavaly dicsőségesen helyt állt a magyar ellenállás, nem véletlen, hogy október 23-án 

Roberto Fiore az olasz nemzetiek emblematikus alakja beszédében dicsérte meg emiatt az 

egész Európa számára példamutatónak nevezett magyar ellenállást. Tavaly még Budaházy 

Gyurival közösen írtuk a mozgósító felhívást, ezt idén - Gyuri bebörtönzése miatt - egyedül 

kell megtennem, de az ő messzemenő egyetértésével. Ismét elő kell vennünk a harcosabb 

énünket, és csattanós választ kell adnunk a nemzetellenes provokációra. Az egy hetes 

parádé szombati napján rendkívül nehéz lesz az idegenek közelébe jutni, hiszen 

dobótávolságon kívül lesznek, s egy hadsereg fogja őket védeni. De azért ott kell lennünk 

szeptember 5-én Budapesten! Tavalyhoz hasonlóan ez ügyben egyeztettünk a nemzeti 

ellenállás mozgalmi és politikai szárnyával is, ahogy a szurkolókkal is. 

A deviáns fesztivál szervezői nem titkoltan az idei londoni felvonulásukhoz hasonlóan arról 

álmodoznak, hogy a “meleg büszkeség napja” előbb-utóbb hazánkban is gyakorlatilag állami 

ünnepséggé minősül. Mi azonban ragaszkodunk a tradicionális történelmi eseményekhez, 

ezért nem nézzük ölbe tett kézzel a globális sötét erők törekvését. A sátáni fesztivál 

megnyitója augusztus 30-án 18 órakor lesz a Művész moziban. Ettől az időponttól kezdve 

egészen a szeptember 5-i felvonulásig folyamatosak lesznek a programok (részletek itt: 

www.budapestpride.hu/program). Különösen érdekes, hogy a felsorolásban többek között 

szerepel a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége antifasiszta demonstrációja, 

amelyre szeptember 1-én 17 órától a Deák téren kerül sor. 

Ne hagyjuk, hogy erőszakos, provokatív tüntetésből - mint Londonban - ellenállás híján 

karneváli hangulatú állami ünnepséggé váljon ez a társadalomromboló esemény. Legalább 

21 helyszínen és időpontban csaphatunk le rájuk, különösen ajánlott a környéken elcsípni a 

fesztivál felelőseit, érveink ütköztetésére. Szeptember 5-én pedig találkozzunk Budapesten 

az Andrássy út és az Erzsébet tér környékén, ahová érkeznek a Felvonulási térről a 

magyarellenes provokálók.  

 

Szabadság! Halál az izraeli vízágyúkra! 

  



 

ESET 13. 

Az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért ellenzéki szervezet 2012. okt. 23-i ünnepi 

rendezvénye és tüntetése mellett ellendemonstrációt tartott egy kb. 100 fős radikális 

jobboldali csoportosulás “Rendszervágás” elnevezéssel. A tüntetők a “mocskos zsidók”, 

“Takarodjatok Izraelbe!” jelszavakat skandálták. Szász Barna Domokos, az Index hírportál 

tudósítója videófelvételt készített, az ellendemonstráció résztvevői közé állt kollégájával 

együtt. A demonstráció kb. 10 résztvevője körülállta, lökdöste őket, és egyre indulatosabban 

kiabálták, hogy állítsák le a felvételt, és “menjenek vissza a metéltfarkúak közé”. A sértett 

közölte, hogy a munkáját végzi, de pár perc után leengedte a kamerát a nyilvánvalóvá vált 

veszélyhelyzet miatt. Ezt követően egy tüntető egy társa által támogatva odalépett hozzá, és 

a kezére csavart lánccal megütötte az orrát. A sértett orra eltört. A sértett és tudósító társa 

kimenekültek az ellendemonstráció területéről. 

  



ESET 14. 

Az 1991-es születésű sértett 2011. január 21-én, hajnali 4 órakor, Szegeden lépett ki egy 
klubból barátnője, L. D. társaságában, amikor három húszas éveikben járó, ismeretlen férfi 
sértegetni kezdte őket. A férfiak megalázó megjegyzéseket tettek a sértett látható roma 
származására és L. D. külsejére. Ezután a helyszínen megjelent a sértett számára szintén 
ismeretlen D. E. Érkezésekor azt kérdezte a három ismeretlentől, hogy „ezzel a rohadt kis 
cigánnyal nem bírtok?”, majd felé fordult, és ütlegelni kezdte. A verekedésnek a sértett 
három barátjának közbelépése vetett véget. Ezután a sértett felhívta a rendőrséget, a 
kiérkező két tiszt pedig L. D.-vel és D. E.-vel együtt a helyi rendőrőrsre kísérték. Bár 
mindkettejüknek látható sérülései voltak, csak D. E. vett részt orvosi vizsgálaton, amely azt 
állapította meg, hogy halántékán horzsolások, míg jobb szeme körül vérömleny képződött. A 
másnapi háziorvosi vizsgálaton a sértett mellkasán, hátán, nyakán és arcán találtak 
sérüléseket.  
 
A verekedést követő napon D. E. egyebek mellett azt írta egy közösségimédia-hálózaton 
megjelenő bejegyzésében az éjszakáról, hogy „cigány fejét rúgtam a földön”, a feljegyzését 
látók egyetértését látva pedig egy nyíltan intoleráns és kifejezetten fajgyűlölő nyelvezetű 
filmrészletet osztott meg üzenőfalán. A klip gyűlölt társadalmi csoportokról beszélt, D. E. 
pedig megemlítette egy kommentjében, hogy rajtuk kívül más „köztünk élő szemét” is létezik. 
  



ESET 15. 

A bicskei menekülttáborban lakó sértett Budapestre indult 2013. október 27-én kora reggel. 

Útban a vasútállomás felé a parkban két padon ülő férfi azt mondta neki angolul: “Black man 

go back to Africa, here is Hungary, it’s not Africa.” Ezt követően az egyik férfi felállt a padról, 

és tenyérrel erősen megütötte az arcát. Ahogy védekezésképpen felemelte a kezét az 

áldozat, a támadó az alkarját kezdte el ütni. Próbált az áldozat elmenekülni, de a két támadó 

nem engedte. Visszament a tábor felé, de amikor látta, hogy már nem követik, elindult ismét 

az állomás felé. Magához vett egy botot, hogyha később mégis feltűnnének, tudjon 

védekezni, de végül nem használta. A két támadó ismét feltűnt, ahogy közeledtek, egy kést 

látott az egyik kezében, így futásnak eredt. Egy idő után azonban feltűnt egy autó, amiben 

többen, nem csak a támadók ültek. A két támadó kiszállt az autóból, utolérték, és egy 

botszerű tárggyal kezdték el ütlegelni. Ezután az állomásra rohant. A támadók utolérték, és 

az egyikük ismét ütni kezdte a bottal többek között a fején. Ezután a vasúti sínekre tették, 

egy ideig ott is ütlegelték a fejét, végül felemelték a sínekről, és a peronra fektették. Valaki 

kihívta a mentőket és a rendőrséget. 


