
Somló hegy 
(Somló VédPajzs Szövetség, 2009.12.02 19:19) 

Kedves "lilner"!
Aki a szívében is magyar annak szinte "természetes", hogy fáj Trianon. Aki meg "csak" liberális 
magyarnak vallja magát, annak ez nem jelent smmit. Autonómia: Valóban, lehet ez is az út 
kezdete. De! Azt se felejtsük el, hogy az az ország, amely autonómiát ad a területén élő 
kisebbségeknek, azok hatás/jogkörét bármikor egy rendelettel kényük kedvük szerint egy 
rendelettel/törvénnyel kurtíthatják is. És akkor mi marad? A képmutató EU-nak egy elfogadható, 
ám az autonóm területeknek egy semmitérő "álönrendelkezési jog", valós hatáskör nélkül. Majd 
tüntetnek ellene? Vagy petíciókat írnak? Ugyan már, tudjuk az mit ér, és mit tesz a jogsértések 
ellen az EU. Autonómia: Többségében azon országok területén melyek határai többé kevésbé a 
századok folyamán nem, vagy csak alig változtak- biztosítják egy etnikai kisebbségnek az 
önrendelkezési jogot. De! Magyarország történelmi területének 75%-át jogsértő módon -pont a 
mostani EU-s államok!- elcsatolták! Jogorvoslatot akarunk!
Az rendben, hogy ezen területek kb 80%-ban megváltozott az etnikai összetétel. De legalább,a 
maradékot ahol magyarajkú a többség, azt adják vissza! Ez egy a (képmutató álemberséges) világ 
nagyhatalami, és a magyarság részére számára is legalább igazságos döntés lenne! A 
fennmaradó területeken pedig a szórványmagyarság részére kell kultúrális autonómiát biztosítani! 
Ez már megközelítené az igazságot, és elfogadhatóvá tenné a dolgokat. 
Többé nem kellene hogy könnybelábadjon a szemünk, ha Trianonra gondolunk. Ehhez hazafiak, 
és ELHIVATOTT ÁLLAMFÉRFIAK ÉS JOGÁSZOK KELLENEK!!!!
Az előbbiből vagyunk jónéhányan. És az utóbbiból????
Szebb Jövőt!!! 

Válasz 

Somló hegy www.somlovedpajzs.lapunk.hu
(lilner, 2009.12.02 01:48) 

Trianon fáj! Annyira, hogy sírnom kell ha rá gondolok, de egy pillanattal később elönt egy olyan 
"harci ideg" amit a környezetemben élő emberek elkönyvelni nem tudnak, csak állnak előtte egy 
pillanatig, miután feltámadna bennük is a felismerés...
Trianon részleges revízió? Lehetséges, de oly sok idő telt el, hogy szerintem a legfontosabb 
feladatunk az, hogy a haza védelme mellett az, hogy támogassuk minden erőnkkel a Trianon miatt 
elszakított magyarság autonóm törekvéseit. Ha ez sikerül, már dönthetnek egy külön autonóm 
közösségként, hogy akarják-e a visszacsatolást. Ha igen - ha nem, akkor is magyar testvéreim 
voltak, maradnak és lesznek. 

Válasz 

SeHunnia
(Nomád, 2009.12.01 12:32) 

Törpapának!
Mi az a hihi?
Talán bizony az a bajod, hogy nem tapsikolunk a "Nagyszlovák", a Román és azon országok 
fenenagy nacionalizmusának, akik a történelmi Magyarország testéből kiszakított részein 
élősködnek?
Kinek kell vajon itt gondolkodni?
Jobbik helyett talán az SZDSZ, meg az MSZP? Hát kinek az áldásos ténykedéseitől, és korrupciós 
botrányaitól hangos az ország? És bizony ugyanez a helyzet a FIDESZ-el is. Ezen pártoknak 
mindegy, hogy mi a pórnép hogyan döglünk meg lényeg, hogy a cionista uraik dobjanak nekik elég 
koncot.
Az Ő érdekük, hogy egy esetleges Trianoni revízió (mégha etnikai alapon részleges is) még 
véletlenül sem valósulhasson meg! 



Válasz 

Somló hegy www.somlovedpajzs.lapunk.hu
(Somló VédPajzs Szövetség, 2009.12.01 12:17) 

Kedves Törpapa

Ez nem párt ügy, hanem a Kárpát-Medencében ÖSSZES MAGYARSÁG érdeke. Jobbik: Jelen 
pillanatban nincs az országban másik olyan párt, mely kiállna a magyarság érdekeiért. Talán 
nemsokára eljön az az idő, amikor a ténylegesen igaz magyar érdekeket ésvédő, és valós nemzeti 
érzelmű pártok közül lehet megválasztanunk az arra legérdemesebbet.
Trianon: Akinek nem fáj, akit ez nem tölt el keserűséggel, és nem harcol legalább egy igazságos 
-mégha az újkori etnikai országokon belüli népvándorlás eredményeképp megváltozott 
nemzetiségű összetétel miatt- legalább részleges revízióért az ne nevezze magát magyarnak. 

Válasz 

Marosvasarhely (Erdelyorszag)
( Sarkany, 2009.11.29 18:21) 

IGAZZA VAN !!! NEMTUDOM, HOGY TUD LELEGZENI AZ A MAGYAR AKI NEM TAMOGAT EGY 
ILYEN IGAZ UGYET.Mas ugyek, emellett mind por es hamu. 

Válasz 

Ha ha ha
(Törpapa, 2009.11.28 13:38) 

Ha a jobbik...
Drága hívő lelkek, csak gondolkozni ne kelljen soha...
Pajzsszövetség! 

Válasz 

Helyes
(GRGR77, 2009.11.26 22:44) 

Harcolni, küzdeni kell, ez az élet egyik értelme. Egyelőre hülyén néző és félés ügyvédeket láttam. 
Ha a Jobbik merne jobban kommunikálni, és vonzaná az értelmiségieket, akkor legalább kibújna a 
szög a zsákból. A jogainkért ki kell állni. 

Válasz 

Somló hegy 
(Somló VédPajzs Szövetség, 2009.11.21 16:59) 

Felhívás!

Nemzettársaim, Magyarok!

1920 Június 4.-án az Antant által ránkerőltetett gyalázatos békeszerződés szerint Magyarország 
az akkori területének 2/3-át, népességének az 50%-át &#8222;veszítette&#8221; el. Hazánk 
Nagy-Magyarország kihasított területéből új államok jöttek létre, valamint a környező országok 
gazdagodtak, gyarapodtak abból. Az elmúlt időszakok kormányai, államfői Rákositól-Bajnai-ig, 
semmit nem tettek ez igazságtalan és gyalázatos döntés megváltoztatására, nem harcoltak a 



MEGVÁLTOZTATHATÓ szégyendöntés ellen!
Magyarok, Nemzettestvérek! Magyarország nem a kormányoké, nem is a hatalomra jutott 
kormányfőké és pártoké, hanem a miénk, Magyaroké, és az ország polgáraié!
Hamár ilyen lator és semmittevő, az összmagyarság érdekeit semmibevevő, nyakunkon élősködő 
pártok és állam, valamint kormányfőink vannak, nekünk az ország polgárainak a szent 
kötelességünk munden erőnkből telhetőt megtenni az igazságszolgáltatásra.

Kérdés:
1. van-e ma az országban olyan nemzetközi jogban jártas ügyvéd, jogász, aki felvállalja ez 
nagyszabású per megindítását!
2. van-e ma Magyarországon olyan alkotmányjogász, jogtudós, aki/k hajlandó ezért dolgozni!
3. van-e az országnak olyan történésze, tudósa, aki/k kutatómunkájukkal, fáradságukkal, segítik, 
hogy hazánkat ért sérelmekért elégtételt segítsenek venni!

Amennyiben van az országban a felsorolt elhivatottsággal rendelkező személy/ek, kérem, hogy 
jelentkezzenek. Megbízójuk maga Magyarország lesz, mivel ez esetben országos szinten 
népszavazást kezdeményezünk. Nem a mindenkori kormányok és pártok tulajdona ez az ország, 
nem is az azt csak kizsákmányolóké, hanem miénk akik a munkájukkal építik, és akik benne élünk!
Fizetségük milliók hálája lesz, és a világhír.
A világ legnagyobb perét kívánjuk elindítani, a világ legnagyobb igazságtalan ítéletét kívánjuk 
megváltoztatni!
A NAGY PER elkezdődhet!

Tudjuk, hisz a XXI században élünk, és ennek a kornak a realitásával is tisztában vagyunk, hogy 
64 vármegyénk már sohasem lesz. &#8211; Sajnos.
De&#8230;..legalább a zömében magyarok lakta területeket a Délvidék, Felvidék, és Erdély 
(Székelyföld) tekintetében vissza csatolására lehetőség adódhatna!
Kártérítésre kötelezni lehetne a Trianoni döntést meghozó &#8222;Szövetséget&#8221;, és 
Nagyhatalmat!
Kártérítést kérni az ország területéből kihasított részeket 90 évig bitorló államoktól is!

Kártérítésként elsősorban engedjék el Magyarország összes adósságát.
Másodsorban Magyarország és az EU egyoldalú viszonyát újratárgyalni!

És ez, még csak a NAGY MUNKA kezdete!

Bartha Gábor
Somló VédPajzs Szövetség 

Válasz 
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