Törpapa
(Éva, 2010.03.07 01:05)
Kedves Törpapa.
Tudomásom szerint "magyarul beszélő /de idegen nyelven beszélő sem!/ fizetett aktivisták" , ahogy írod
nincs a Jobbiknak.Nem folytatok senki által felkért párt propagandát, csupán jó szándékkal szeretnék
mindenkit meggyőzni illetve kérni, hogy a Jobbikra tegye le a szavazatát, mert meggyőződésem szerint
csak ez az a párt tudja kivinni Hazánkat ebből a válságból.Természetesen jó szövetségesek
közreműködésével, de nem a FIDESszel.
Az általad képviselt Szövetség nagyon jó, de nagyon kevesen tudnak a létezéséről /szerintem/, így
esélye sincs egyenlőre a Parlamentbe való bejutásához, de jó szövetségesként már szóhoz tud jutni a
későbbiekben.

:)))
(Törpapa, 2010.03.05 20:42)
Kedves Éva,
Bár a MM oldalak a magyarság megmaradásáért vannak, a magyarul beszélő fizetett aktivisták, akik
szinte minden fórumon nyüzsögnek, itt is elkezdik kifejteni a megosztó, azaz a párt propagandát. A
Siklósi Andráshoz hasonló gondolkodók csak megpróbálják felhívni a figyelmet összefüggésekre, de ez
minden, amit tehetnek.
Remélem, Te csak egy jószándékú, magyar megtévesztett vagy a sok közül, és nem egy ügynökre
áldozom az időmet. Bájos jelzőket akasztasz ugyanis az emberre, szinte már én is látom magamat,
ahogy kaktuszokkal és könnyezőpálmákkal megrakott sötét odumban acsarkodok az új megváltó erő
ellen :))
Hogy mit fog kapni a nép általatok/jobbik (vagy bármilyen, az ellenség szabályai szerint játszó entitás)
által, azt majd meglátod, ha megéred. Én drukkolok ehhez, s sok szép és hasznos tapasztalatot kívánok
Neked, mert azt tartom az élet értelmének. Persze, jobban örülnék, ha csak a magatok bőrét vinnétek a
vásárra, dehát ez van.
csókacsalád!

Törpapa
(Éva, 2010.03.05 14:48)
Kedves Törpapa.
Te egy nagyon megkeseredett ember vagy.Ha jön egy új párt, mely már egy éve bizonyítja az EUban
elszántságát szemben a "tespedt" politikusokkal, aki kiáll a politikai foglyok igazáért, Morvai és Gaudi

jogászok a Nemzeti Jogvédők Egyesületének tagjaként nap mint nap a Te igazadért is harcot vív , a
Jobbikos aktivisták minden törvénytelenségre hangosan, tüntetésekkel és feljelentésekkel hívják fel a
figyelmet /Lásd: Sukorói ügy,Ingatlan panama,
zsidók betelepítése Hódmezővásárhelyre,Pátyi gigaberuházás,Dobogókő wellnesscentrum zsidó
befektető, cigánybűnözés elleni figyelem felhívás...stb/.Képzelheted mi lesz , ha a Parlamentbe
bejut.Nem véletlen, hogy a Bajnai még a parlamentben is elismerte, hogy a Jobbik nagy veszélyt jelent
a " demokráciára".CSAK AZ ÖVÉIKRE!!!! A nép csak jót kaphat általuk!!
Szebb jövőt!

Évának és "társainak"
(Törpapa, 2010.03.04 20:58)
Mindenki azt olvas ki az írásból, amit akar, de két mondatot kiragadnék:
1. "ugyanaz a demokratikus kutyakomédia: jelöljetek, induljatok, vegyetek részt, válasszatok! Aztán 4
évenként újra és újra az idők végezetéig, vagy amíg bele nem döglünk"
2. "Azonban csak a naiv álmodozók s az abszolút hülyék hihettek abban, hogy az urnáknál ez
megoldható"
Én egyedül a múlt időt vitatom, mert a jelenben ugyanúgy igaz.
Eszerint aki elmegy szavazni, az vagy naiv álmodozó, vagy abszolút hülye, mert semmit nem ért az
egészből, azt hiszi, meg lehet változtatni a rendszert.
Szerintem most csak azok fognak elmenni szavazni, akikben vagy soha nem volt magyar gén, vagy már
annyira felhígult, hogy nem jut érvényre.

...
(jocrock, 2010.03.04 20:56)
Nyilván való ezt a pártoskodást is azért találták ki annak idején, hogy megosszák a jó népet(ugyanezt el
lehet mondani a különböző keresztény egyházakról is például, köszönhetően a Saul rabbi
féléknek).Elhitetik az emberrel, hogy van választása miközben nincs, mert ugyan az hatalmi csoport
tartja markában az összes politikai pártot.Az igaz,hogy szavazhatunk a Jobbikra ezt megtehetjük és
tegyük is, de legyünk őszinték mi értelme?Erre sokan rávágják: az, hogy bekerüljön a parlamentbe!
oké,csak éppen nincs még 4 évünk várni, hogy Jobbik megerősödjön.Különben is ha bekerülsz egy
rendszerbe kénytelen vagy annak szabályai szerint játszani, mert ha nem véged van.Ahhoz itt óriási
változásoknak kellene történnie, hogy ezt a rendszert kifordítsuk a sarkaiból...először az emberek
fejében kellene világosságot gyújtani.Létkérdés, hogy ez megtörténjen.Aztán majd tervezhetjük a szebb
jövőt.

6353 Dusnok ságvári u. 5/b
(Honti Péter, 2010.03.04 13:59)
pedropero= pönci Az a véleményem, hogy minden parlamenti választás végeredménye előre nem csak

megtervezett, hanem eldöntött. Függetlenül attól,hogy ki kire szavazott.Áldja Isten a Magyart.

kisstibor2@freemail.hu
(strongman, 2010.03.04 10:29)
Orbán annyira kiemelkedik a politikai elitből, hogy
egészen az izraeli likud pártig ér a feje, az amerikai
tárgyaló partnereiről nem is beszélve

Április 11
(Éva, 2010.03.03 15:11)
Siklósi Andrással egyet értek, nem szabad szavazni egyetlen egy pártra sem a felsoroltak közül csak a
JOBBIKRA!!!!
Ez az a párt amely kivezet bennünket ebből a zűrzavarból, és egységesen mögé állva
ELSZÁMOLTATÁST kell eszközölni minden egyes levitézlett politikus bűnözők ellen, börtönbe zárni
teljes vagyon elvonással!!!!GYŐZZÖN A JOBBIK!!!

