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Igaza lesz Csurkának? Vona Gábor szefard zsidó?

Sindzse, péntek 27 május 2011 - 14:00:13

Érdekes cikk jelent meg egy honlapon a forrás alul található!

Azt a témát boncolgatja, hogy a magát ízzig vérig magyarnak mondó Vona Gábor a radiklális párt vezére valójában
zsidó származású?

Ha ez igaz, meg kell követnünk Csurka Istvánt, mert neki volt igaza, mi pedig nem hittünk neki, sQt........

Portálunk megkívánja adni a lehetQséget Vona Gábornak a nyilatkozattételre

, hogy tisztázza az állításokat!

Nem szeretnénk senkitsem megrágalmazni ezért várjuk Vona Gábor
válaszát!
Akkor jöjjön a cikk:

"A minap miközben éppen &-kat baszogattam az oldalukon, eszembe jutott, hogy egyszer már beszéltünk Vonó akarom
mondani Vona Gábor (leánykori nevén: Zázrivecz Gábor)

Szóval a domoszlói születésq

eredeti és/vagy mostoha nagypapikájáról!

Zázrivecz József aki állítólag az Q névadó-mostoha nagyapja,

szerintem egyezik

azzal a Zázrivecz-el akinek adatai idén kerültek be a Hadifogoly-adatbázisba!

Az öreg iszapszemq

Zázri Jóska otthagyta a fogát Jezupol-nál egy aknaszilánknak köszönhetQen, de valaki

mégis folytatta az életét itthon az Q nevével!
Az öreg Vonó, pardon

Vona G. is alulmaradt egy aknával szemben csak Q meg Torda mellett!

De akkor ki a tajték volt az akihez hozzáment a nagyi?

Szerintem voltak zsiráfok, akik halott katonák identitását lopták el és öltötték magukra!

Mindenesetre az öreg Vona G.-nek az anyja neve Vona Mária, ami azt jelenti, hogy nem ismert az apja, ezért az anyja után
kapta a vezetéknevét!
Na ez persze nem feltétlenül jelent egybQl cionista háttérmunkát, mert pl. ha egy földesúr véletlenül felcsinálta az
egyik szolgálót, akkor is így jártak el!

Egyébként a

Vona név csak úgy a semmibQl tqnik föl a 20.században ami valószínqleg azt jelenti, hogy

magyarosítás következménye képpen jött létre!

A Zázrivecz-ek meg állítólag a 18-19. sz.-ban sompolyogtak be a közvetlenül Domoszló mellett lévQ Markaz nevq
községbe!
Link
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Na mindegy! Amúgy neked mi a meglátásod Vonó-val kapcsolatban?

Hoppá!

A végén a linknél Markaz településsel kapcsolatban rossz családnevet írtam!

Nem a Zázrivecz-ek sompolyogtak be oda hanem a Petrinyecz-ek!

Hogy ez hogyan kapcsolódik?

Hát úgy hogy

Vonó Gabcsi anyjának a leánykori neve: Petrinyecz Szerén

(Hmm! Érdekes név!)

Link

Na ezt csak azért írtam le, mert ha a Gabcsi fiú nem az aki

Szóval nézegettem egy kicsit ezt a

, akkor a közvetlen anyai ágat kellene inkább megnézegetni!

Petrinyecz nevet!

1.
Budapest fQváros (1892-tQl székesfQváros) törvényhatósági bizottsága közgyqlési jegyzQkönyve - 1930
353 " 354 " 356 " 357 " 358 (149. oldal)
354. Tárgyaltatott a tanács 141.232/1929 I. számú elQterjesztése Petrinyecz Orbán köztisztasági munkás kegydíja
ügyében.
A közgyqlés a tanács javaslatára Petrinyec Orbán köztisztasági munkás részére a kormányhatósági jóváhagyást
követQ hó 1-tQl kezdQdQen életfogytiglan havi 135 pengQ illetmény 40%-át, vagyis havi 54 pengQt, azaz Ötvennégy
pengQt kegydíj címén megszavaz.
A felmerülQ költségeket a közgyqlés a költségvetés I. fejezet V. címe (Nyugdíjasok) alatt felvett hitelösszeg
terhére engedélyezi.
A közgyqlés ezt a határozatát felsQbb jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjeszti.

De mi az a kegydíj? Lássuk: kegyelembQl engedélyezett napi, havi, évi díj, ellentétben a nyugdíjjal, amely törvényes
igényen alapul.

Hogy mi van? Jól értem? Nem törvényes igényen alapuló díjazás? ÁÁÁÁÁÁÁ Megvan! SEGÍLY! :)

2.
Van két könyvcske amelyeket egy markazi ürge bizonyos Hacsavecz Béla írta! Nagyon kilóg a lóláb az írásokban, és
véleményem szerint még a csillagot is lehazudja az égrQl!
Link
Link

Mindenesetre érdekes lehet ez a rész benne:
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PETRINYEC CSALÁD
A család névadója János az 1760-as években GyöngyösrQl költözött Markazra! (Na persze mindjárt el is fogjuk
hinni!)
A Petrinyec név feltehetQen (szóval feltevés) Petrovce (Garancspetrác) Szepes megyei településre utal. A család
1950-ben 5 felnQttbQl állt.
Családi ragadványnevük: Merinda
A név eredete és jelentése nincs megfejtve.
Nekem ez nagyon bqzlik!

3. Markaz községgel kapcsolatban egy kis infó amely árulkodik a valóságról!

Haller Sámuel testvéreinek, Zsigmondnak, Imrének és Mihálynak nevében is kinyilatkoztatja a következQket: atyja id.
Haller Sámuel 1701. körül nagy szorultságában Verpelét, Visonta, Fegyvernek, Nagykörq, Domoszló, Markaz
községeket, melyeket fegyverváltság címén és tulajdonjoggal Lipót király Einczinger Jánosnak adományozott, de a
legutóbbi pozsonyi országgyqlés elQterjesztésére a Magyar Kamarából és kancelláriából létesített bizottság elQtt
a Nyári-örökösöknek visszaadattak, fent nevezett atyja: id. Haller Sámuel 2.800,- Ft-ért Einczingernek zálogképpen
mégis átadta. Most P, ifjabb Haller Sámuel mint zászlós, csapattestével elutazik, ennek költségeire EinczingertQl újabb
300,Ft-ot vesz kölcsön, s ezért fenti falvak elzálogosítását Einczinger javára meghosszabbítja

Forrás: Ortvai Tivadar: Magyarország egyházi földbejárása a XIV. század elején 180. oldal

Hoppá! Hoppá! Már 300 éve is ment ott a zsici-biznisz!

Ezt a "Merinda" nevet pedig meghagyom neked Imrém, hogy te boncold tovább, mindenesetre ez már nem túl szlávosan
hangzik!

A Petrinyec név feltehetQen (szóval feltevés) Petrovce (Garancspetrác) Szepes megyei településre utal. A család
1950-ben 5 felnQttbQl állt.
Családi ragadványnevük: Merinda
A név eredete és jelentése nincs megfejtve.

De itt a kegyelemdöfés, egyenesen az Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisából!
Vona Sándor önéletrajzi írása:

http://www.epa.hu...12irod.pdf

Idézek belQle nektek!

"...A beszélgetés önéletrajzi visszapillantásából kiderül: Vona - kifordított utalónév a szefárd-zsidó család
valamelyik Qsének nevére (Navon), amit saját családi neve (Mananya) helyett tizennégy évesen (!) összeállított
versgyqjteménye megjelentetésének céljaira talált ki, majd végig kitartott mellette.
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A vagyonos, szellemi alkotóterületeken is jártas polgárcsalád a multietnikus Balkán egyik legkülönösebb
színfoltját képviseli (távolabbi rokonságban Elias Canetti, ruszei születésq író családjával).

Psei mindkét szülQi ágon Spanyolországból több évszázada elqzött, végül Konstantinápolyon és
Bulgárián keresztül Romániába vetQdött szefárdok, akik még a 20. században is beszélik az Qsi, spanyol
eredetq idiómát...."

He-he-he-he-he!
Hát ez szar ügy!

Valaki szóljon már Zázri Gabcsinak!
A háborús keresQszolgálat keresi az állítólagos mostohanagyapjának (aki amúgy meghalt a 2VH-ban) a hozzátartozóit!

http://www.haboru...=zazrivecz:Hozzátartozokat keresünk » Zázrivecz József c. Qrv.
Név:

Képek

Zázrivecz József c. Qrv.

Születési év
Sír helye

7/1/22 (1922.07.01.)
Jezupol

Születési hely

Domoszló

Utolsó lakhely
Anyja neve

SzQllQsi Mária

Apja neve
Katonai alakulat
Egyéb

14/III. zlj.

Nevezett adatai a jezupoli veszteséglistán szerepelnek.

Felrakás dátuma

2010-02-03 11:02:53

De amúgy!
Még ha igaz is lenne a sztorija! (persze nem igaz)
Akkor is felmerül a következQ érdekesség!
Itt az állítólagos igazi nagyapja:

Amint az a képbQl is kiderül az állítólagos Vona nagypapa az anyjától kapta a

vezetéknevét, valószínüleg azért, mert nem tudni ki volt az apja!
Pont úgy mint a Csermanek(Kádár) csemete esetében!
"Források: Posta Imre 1

Posta Imre 2

