
kelta123@freemail.hu
(kelta, 2011.07.30 15:21) 

Kedves Barátaim,

Azért ne legyünk elfogultak a történelmi tényeket illetően mert a gyilkosságokra számtalan 
bizonyíték, dokumentált anyagok és túlélők vannak !! A Holokauszt valóban megtörtént feketén-
fehéren melynek kézzel fogható bizonyítékai is vannak ! Nem értem hogy miért kell átesni a ló 
túlsó oldalára ?? Hiszen ezzel veszélybe sodorjuk a magyarság igazi küldetését is ! 

Válasz 

Re: kelta123@freemail.hu
(leszerelt, 2011.07.30 16:30) 

A tudást a tudás-vágy szüli, a kutatás fejleszti, a gondolkozás érleli, és a gondolkodás aratja.

A fejlesztést itt lehet kezdeni...
Edward R. Murrow broadcast from Buchenwald (helyszíni BBC-CBS rádió közvetítés, 1945 április 
15)
http://www.scrapbookpages.com/buchenwald/Liberation3.html
42. bekezdés... "nem lettek kivégezve" 

Válasz 

A Holokauszt tagadójának szeretettel
(Hédy, 2011.07.31 10:53) 

Mérhetetlenül aljasnak és embertelennek tartom azt a magatartást, amikor egy nép tragédiájánál 
valaki odaáll a tömegsír elé számolni a hullákat, hogy vajon ez elegendő-e, hogy holokausztnak 
hivjuk!

Aki tagadja a holokausztot, az csak emlékezzen arra, hogy a szerbek viszont tagadják a délvidéki 
bosszú megtörténtét. Az mennyire fáj!

A magyar nép soha nem volt fajgyűlölő, hanem befogadó. Aki a védelmünk alá futott, azt 
megvédtük, mintha a sajátunk lenne. A holokauszt idején több százezer magyar zsidót hurcoltak el 
Magyarországról, akiket nem tudtunk megvédeni.

Aki ma bármiféle fajgyűlöletet szít, az ősi magyar erkölcsök, a vendégbarátság, a emberek Isten 
előtt egyenlő értéke, a legalapvetőbb emberi értékek ellen vét. Az is, aki nem "szítja" a gyűlöletet, 
de nem csendesíti elég szorgalommal az ilyet.

Személyesen ismerek néhány Auschwitzot megjárt embert. A cikk irójának látnia kellene azt az 
őszinte hazaszeretetet, azt a megkérdőjelezhetetlen magyarságtudatot, és az akkori magyar 
társadalommal - amely segitségére hiába számitottak - elleni keserűség, vagy vádak teljes hiányát. 

Ezek az emberek mérhetetlen szenvedéseken keresztülmenve, számunkra elképzelhetetlen 
veszteségek után olyan magyarok, akik, ha hazájukra gondolnak, mindig az emlékezés mosolya 
suhan át az arcukon. Ezek az emberek számomra a hazaszeretet megtestesült alakjai. 

Válasz 

Re: A Holokauszt tagadójának szeretettel
(leszerelt, 2011.08.01 07:41) 



A tudás-vágy fogamzása a "nemtudom" beismerése pillanatában történik meg. Fogamzás nélkül 
nincs születés; születés nélkül nincs mit fejleszteni. Szellemi meddő aki azt hiszi hogy tudja az 
Igazságot. Sajátmagát - mégkevésbé másokat - képtelen kiemelni a rögeszmék gödréből. A 
felebaráti segítséget elutasítja, mert nem érti miért akar valaki rajta segíteni. Ennél többet nem 
tudok mondani.

Válasz 

Re: kelta123@freemail.hu
(kors, 2011.08.02 19:21) 

jjj 

Válasz 
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