
Narancs címlap Blog Villámnarancs

Keresek a narancsban... Keresek Belépés Regisztráció

narancs.hu 2015. nov. 11., 18:11 10

Dúró Dóra mindent megtesz a nemzeti
népszaporulatért

Dúró Dóra, a parlament kulturális bizottságának elnöke megmondta, mi „a nemzetmentés-
kompatibilis párválasztás egyedüli módja”.

Homofób rajzzal, széles vigyor kíséretében pózolt Dúró Dóra az Országgyűlés hivatalában. 
Nem lenne ebben semmi extra, ilyesmi a Jobbik egyik tagjától sem meglepető. A történet attól
válik mégis érdekessé, s többé, mint a Jobbik egy újabb rosszízű trollkodása, mert „a Jobbik
Ifjúsági Tagozatának kiállítására érkezett pályamű” kihelyezését maga Kövér László házelnök
engedélyezte. Személyesen.
A képviselői irodaházban látható az a gyermekrajz-kiállítás (hogy együk azt a csöpp szívüket),
amelynek  Dúró jelenlétével kitüntetett műve a homoszexuális szülők gyerekein élcelődik. A
címe: „Kirakós homoszexuális szülők gyermekei részére”.

 

Ezzel a darabbal fotózkodott Dúró Dóra, háromgyermekes édesanya, aki minden alkalommal
igyekszik hangsúlyozni, hogy ő maga nemcsak politikus, hanem anya is, mert mi fontosabb van
ugye a magyar nemzeti (!) népszaporulat serkentésének propagálásánál... Ám, amikor – mint
jelen esetben – más szülők gyermekein élcelődnek Jobbik-szimpatizáns idióták, Dúró épp
elfelejti, hogy maga is édesanya. Mert az milyen lenne, ha az ő gyerekeit csúfolnák azért, mert
anyjuk, apjuk jobbikos? Szar, nem? Egy szép gyermekrajz, mondjuk, amin Novák Előd, Dúró

Összes blog Itt

0

Szerző adatlapja

Villámnarancs
Belecsapunk.

még több cikk

Orbán csak hallgatott,
amikor a visegrádiak
felhördültek Cameron ellen
Buli van az MMA-nál, Orbán Viktor
Nyíregyházán...

Anyázás, imádkozás,
filmvetítés – és az éledező
magyar ipar magasztalása
Hamarosan butadiénben fürdik
Tiszaújváros, miközben...

Ünnep és gyász, politikai
emlékezetkiesés

Ma mindenki megőrült egy
kicsit
Politikusok bunyóznak
Szentendrén, Matolcsyék a mi...

Írjon levelet Fekete
Györgynek!
Ha támogatja a nyílt vitát és
megnézné Fekete György...

„Az MMA ráront a nemzeti
kultúra függetlenségére”
Kunhalmi Ágnes elmondta, hogy a
Magyar Művészeti...

Orbán Viktor Fidesz január február itt a nyár

Tévétorrent Jobbik polgármester Lázár János

ADATLAP

BLOG

CÍMKÉK

/
/?block=loginOverlay&param=type=narancs
/?block=registrationOverlay
/?block=loginOverlay&param=type=facebook
/?block=loginOverlay&param=type=twitter
/rss/
/
/blog
/villamnarancs
http://twitter.com/home?status=http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/duro-dora-mindent-megtesz-a-nemzeti-nepszaporulatert-97190
http://magyarnarancs.hu/osszes_blog
/www.magyarnarancs.hu/blog
/hirnarancs/nem-vagyik-fekete-gyorgy-kezei-koze-a-magyar-muveszek-jo-resze-orban-elefantokkal-es-david-cameronnal-haverkodik-97188
/hirnarancs/nem-vagyik-fekete-gyorgy-kezei-koze-a-magyar-muveszek-jo-resze-orban-elefantokkal-es-david-cameronnal-haverkodik-97188
/hirnarancs/anyazas-imadkozas-filmvetites-orban-szerint-a-magyar-emberekkel-kotnek-szovetseget-a-mol-uzlettarsai-97156
/hirnarancs/anyazas-imadkozas-filmvetites-orban-szerint-a-magyar-emberekkel-kotnek-szovetseget-a-mol-uzlettarsai-97156
/republikon/unnep-es-gyasz-politikai-emlekezetkieses-97153
/republikon/unnep-es-gyasz-politikai-emlekezetkieses-97153
/hirnarancs/ma-mindenki-megorult-egy-kicsit-97151
/hirnarancs/ma-mindenki-megorult-egy-kicsit-97151
/feketelyuk/irjon-levelet-fekete-gyorgynek-97150
/feketelyuk/irjon-levelet-fekete-gyorgynek-97150
/feketelyuk/az-mma-raront-a-nemzeti-kultura-fuggetlensegere-97149
/feketelyuk/az-mma-raront-a-nemzeti-kultura-fuggetlensegere-97149
/www.magyarnarancs.hu/blog
kereses/?kulcsszo=Orb�n Viktor&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=Fidesz&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=janu�r febru�r itt a ny�r&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=T�v�torrent&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=Jobbik&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=polg�rmester&type=1&ujkeres=1hely=1646
kereses/?kulcsszo=L�z�r J�nos&type=1&ujkeres=1hely=1646


narancs.hu 2015. nov. 11., 18:11 10

Cimkék: rajpályázat homofóbia Kövér László Jobbik Dúró Dóra

Dóra és társaik valami felettébb vicces szituációban vannak...
De hát az elnök asszony úgy van vele, mint azt Facebookján osztja: „A liberálisok nyugodtan
kiálthatnak ultrakonzervatív, szexista propagandát, attól még a normális normális marad. A
Jobbik Ifjúsági Tagozata művészeti pályázatának zsűritagjaként fényképezkedtem le az igen
eredeti alkotással, ami több portálon is leverte a balliberális biztosítékot: a fiatal művész zseniális
logikával tette egyértelművé a nemzetmentés-kompatibilis párválasztás egyedüli módját.” Ja,
hogy „a nemzetmentés-kompatibilis párválasztás egyedüli módja” vált világossá e méltán nívós
„kiállításon”, így már mindjárt más. A sok „balliberális” fajankó nem vette észre a lényeget! De
egy magyar anya szerencsére a nemzet segítségére sietett, és elmagyarázta, hogy is válhatnak
akár már a gyerekeink is gyűlölködő, szűk látókörű kis trógerekké, akik a társadalom bizonyára
hasznos, kirekesztő tagjai lesznek a jövőben. Merthogy ez a normális.
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Kommentek Fordított időrend szerint

2015. november 12., csütörtök 09:25

tiszapolgári,

"... a liberálisok ennek a bögyörő-nuni ügynek nem kerítenek ekkora feneket,
vihogós fotózkodással, "
A nuni-nuni és a bögyörő-bögyörő ügynek viszont igenis, nem kicsit, nagyon, már-
már divatot kreálnak köréjük, már-már olyan indokokkal,mint a telenoros
reklámban: "Ami nincs fenn a facebook-on, az meg sem történt!"; értsd: aki nem
próbálta még ki, az nem "modern", nem trendi, sőt, ha nem támogatja a
kipróbálását (esetleg a kipróbálás ellen kampányol, mint DD), az hirtelen homofób
lesz, bűnös, bírósági ítélet nélkül, mert a "Mocskos Narancsosok is megírták!"
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Aptyuka 2015. november 12., csütörtök 07:53

"...a jelen mentális pusztítását sikerülhet-e 2-3 generáció alatt nagy munkával
helyrehozni..."
Főleg azért is reménytelen, mivel nagyon valószínű, hogy a lehetőséget sem
kapjuk meg erre.
Reménytelenség, kilátástalanság, bezárkózás. ezek várhatóak. Közöny.

9

grrr 2015. november 12., csütörtök 06:55

Szerintem Dúró Dóra hülye amiért harcos heteroszexuális motívumot lát bele egy
gyerekrajzba.
Nála már csak azok hülyébbek akik viszont homofóbiát képzelnek bele.
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nőietlen 2015. november 12., csütörtök 01:26

Nekem erről a művészi produkcióról, de főleg Dúró Dóra széles és megelégedett
mosolyáról az incesztus és a korrekciós erőszak jut eszembe. Meg hogy a nem
kívánt terhességekből is kívánt gyermekek születnek. (Azért nem kell nekünk az
Isztambuli Egyezmény sem.)
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Cheyenne 2015. november 11., szerda 22:10

A homofóbia a nálunk sokkal fejlettebb nyugati demokráciákban is probléma. Dúró
sötétsége internacionális szélsőjobb sötétség az USA-tól Franciaországig stb. Ez
nem különösen bosszantó. Kövér és a polgári magyarok sötétebb agya már annál
inkább. A fenti demokráciák parlamentjében nem lehetne ilyen homofób kiállítás. A
nemzetmentő-kompatibilis kurrantás pedig legyen csak az ő fétisük: ha másra nem
áll fel nékik csak a nemzetmentésre.. Hát akkor hagyjuk Bob kapitányt, kopasz fejét
mártogassa csak a szárazkagylók pengéi közé..
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tiszapolgári 2015. november 11., szerda 21:35

Lehet, hogy a bizottsági elnök asszony nem fogja elhinni, de még a liberálisok
között is van néhány fehér holló, akik a bögyörőt nem egy másik bögyörőhöz
szokták dörgölni, hanem a nuniba nyomják, pont úgy, mint a díjnyertes grafikán
látható. Csak a liberálisok ennek a bögyörő-nuni ügynek nem kerítenek ekkora
feneket, vihogós fotózkodással, Facebook-bejegyzéssel.
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Cyrano 2015. november 11., szerda 20:29

Kedves yoyo, ugye emlékszel mennyire voltak hatásosak szüleink "szentbeszédei"
a kamaszkorunktól? És mennyivel volt hatásosabb a körülöttünk levő világ. Pedig
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még net sem volt.

De az tény: a gyűlölködés más okok miatt nehezen lesz kiirtható. Mert sok más,
amit a gyerekekkel tesznek, hatásos lesz. Az oktatás hiánya, a beszűkült világlátás,
megfűszerezve a nacionalizmus átkával kudarcok tömegét fogja hozni. És akkor
felelőst kell találni. És azt gyűlölni. Mert mi soha nem szabjuk el...:(

yoyo 2015. november 11., szerda 20:14

Dear Cyrano, bárcsak igazad lenne.
Nem a HP-vel kapcsolatban, az tény.

3

Cyrano 2015. november 11., szerda 20:06

A gyerekek egyszer felnőnek. Nem biztos (sőt biztos, hogy nem) tudja megfertőzni
őket anyuci a hülyeségével. És akkor iszonyúan kínos helyzetben lesz. Viszont egy
cseppet sem sajnálom. HP. És nem számítástechnikai cégre gondoltam.

2

yoyo 2015. november 11., szerda 20:06

fel kell ismerni: az ország, a társadalom bódultan követi a patkányfogó sípját, nagy
ívben hátraarcot véve a felvilágosodás világából.

az érzékenyülés, az együttműködés, a szolidaritás, a mérlegelés, a kritika mind
erőfeszítést igényel.

a szimplifikáció, a valóságtagadás, a bűnbakkeresés, a primer önzés, a többségi
értékrend magasztalása, bármilyen kisebbségi érték, érdek gúny tárgyává,
megbélyegzetté tétele a könnyebb út.

az elsőhöz széles körű konszenzus, közös igyekezet, áldozatkészség, és nagyon
sok türelem, kitartás kell

a második olyan, mint a kosz és rendetlenség, pillanatok alatt jön magától.

nem az a kérdés már, hogy vajon sikerül-e legyőzni egy választáson orbánt,
hanem az, hogy a jelen mentális pusztítását sikerülhet-e 2-3 generáció alatt nagy
munkával helyrehozni.

sajnos ebben a kérdésben egyáltalán nem vagyok bizakodó. 
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Na most szólj hozzá...

MehetKomment írásához lépj be vagy regisztrálj
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Dúró Dóra mindent megtesz a nemzeti
népszaporulatért
Dúró Dóra, a parlament kulturális bizottságának elnöke
megmondta, mi „a nemzetmentés-kompatibilis párválasztás
egyedüli módja”.
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Orbánbányák, orbánbányászok: megdöglött
a főnök bányalova, de vágtat tovább
Természetesen sem Orbán, de Hoppál sem nyilatkozik a buktáról.
Mit is mondhatnának, talán azt, hogy a magyar reformok
működnek, a kivétel pedig erősíti a szabályt?
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Ha legjobb barátja elárulhatja, mit várhat –
Lengyel László Orbánról és az új
barbárságról ír
„A liberális demokrácia bevonul az északnyugat-európai gazdag és
biztonságos belső várába, és kizár minket. Lemond rólunk. A
Lajtánál fal emelkedik” – állítja Lengyel László.
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Vidnyánszky önkritikát gyakorol és
szerénységet
A Nemzeti Színház igazgatója megmondta, mit gondol a Pécsi
Országos Színház Találkozó (POSZT) jövőjéről.
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Pintér Sándor kreatív elmélete a zsidók
jogfosztásáról
Magyarország belügyminisztere szerint több százezer ember
kisemmizése és gettóba zárása, a holokauszt előkészítése még
nem nevezhető elfogadhatatlan magatartásnak.
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Kufircoljatok többet, magyarok, ha nem
megy, a KDNP is beszáll!
Le a gumival! A kereszténydemokraták tettekre buzdítanak.
Lepedőre, magyar! Vagy tán nem megy?
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A KDNP legtehetségesebb politikusa
véletlenül leleplezte az egész pártot
Soros Györgyöt lényegében bűncselekménnyel vádolja az ifjú titán,
és közben mintegy mellékesen megmutatja, hogyan gondolkoznak
a kormánypártok képviselői.
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Túltolta a zsidózást a Sorosra tett Orbán-
megjegyzéstől beindult képviselőnő
Semmi perc alatt kivágták a szélsőjobboldali pártból az Orbán-
szöveg hatása alatt heveny zsidózásba kezdő képviselő asszonyt –
nyilván nem Magyarországon, hanem Ausztriában.
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A kecskeméti rendőrség nagy sikert ért el:
előzetesben a kiskorú kiflitolvaj!
Bravúros nyomozás végén, már a tett elkövetésének délutánján
lakat alá került Kecskeméten egy elvetemült bűnöző.
Mindenszentek ünnepét már előzetesben tölti – ott majd
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elgondolkodhat.
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Orbán megpróbálja, ami még Kádárnak
sem sikerült: Bős-Nagymaros újratöltve!
Ha van létalapja mai állami berendezkedésünknek, akkor a bős-
nagymarosi vízlépcső elleni kiállás a nyolcvanas évek második
felében biztosan az. Orbán most ennek is durván nekimegy.
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Ezért veri meg Vona Orbánt: „Ő mindig
győzni akar, én mindig alkotni”
„Igen, van esélyem Orbán Viktorral szemben…” – állítja az utóbbi
napokban hiperaktívba kapcsolt Jobbik-vezér, Vona Gábor. De
megmondja a magáét alelnökéről, Novák Elődről is.
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Colleen Bell újra megszólalt: az USA
bíróság előtt akarja látni a korrupt állami
vezetőket
Kérjük, hogy a korrupt személyeket állítsák bíróság elé – nagy
vihart kavaró szerdai felszólalása után az amerikai nagykövet meg
sem állt a sajtóig.
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Rogán Antal a védhetetlent próbálta védeni
Balónál
Ez az ember felel majd a kormány kommunikációjáért. Sok
szerencsét, kormány!
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Giró-Szász lemond, de várjunk csak egy
kicsit, van itt még valami
Giró-Szász András már bejelentette távozását, de hivatalosan még
szóvivő. Ha november 1-jéig kihúzza, hárommillió üti a markát.
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Boross Péter szerint Orbán Viktor egy
fűzfából kiteljesedett színhozó, vagy valami
ilyesmi
Az agg gebines hosszan temette Európát, de nekünk egyelőre nem
kell félnünk. Mert Kohl, Mitterrand, Thatcher után Orbán Viktor kell
Európának. Van tehát itt némi ellentmondás.
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Szijjártó kerítést font a kolbászából – A
kisinas igyekszik túlszárnyalni a gazdit
A külügyminiszter Békéscsabán töltötte a szabadidejét és a
kolbászt. De úgy látszik, nem tanították meg neki, hogy tele szájjal
nem beszélünk.
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A Krím félszigetet végleg elveszítette
Ukrajna
A sport világa egyszerű és őszinte: csak az eredmény számít. Az
pedig már rég megvan.
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A Varga Mihályban lakó papagáj szerint
1956 legnagyobb hőse a Fidesz
Varga Mihály akkora történelmi párhuzamot talált, hogy felejtsük is
el azonnal október 23-át.
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Az a sztori megvan, hogy Soros György
pénzén képzik ki kémelhárításra a Fidesz
vezetőit?
A szigorúan titkos nemzetbiztonsági jelentés szerint ezt maga
Deutsch Tamás mondta el – egy gólyabálon.
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Hatalmas magyar győzelem Brüsszelben –
Igyunk rá!
Méltatlanul kevés szó esett róla, hogyan diadalmaskodott a magyar
szabadságharc.
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