
Petivitéznek
(Fritzi, 2009.12.04 18:30) 

Gratulálok Peti. Nagyon tetszenek az általad fölvetett Gulág, Don kanyar, Megerőszakolt 
Asszonyaink Emlékközpontok.
Ez utóbbiba nagyon szívesen betennék egy kis megemlékezést a 15 éves háborúról, amikor 
nyugat európából verbuvált zsoldosok mészárolták a magyar lakosságot, másállapotban lévő 
asszonyok hasát karddal hasították föl és tépték ki magzataikat.
Erről a Szlovák Nemzeti Párt vezére Slota úr beszél sokat. Szerinte a primitív magyar hordák 
tették a szláv őslakos anyákkal. 
Sokáig kutattam ez után, valójában mi is történt. És kiderült, hogy a német, németalföldi stb. 
zsoldosok - köztük lehetett Slota úr elődje is - tették. Azért is tud erről.

Ami a holokausztot illeti, gimnazista koromban a szomszédasszony munkahelyi kirándulás 
keretében járt Auschwitzban. Hazatérve mesélte : " a kapu fölött ott az írás, hogy 6 millió ártatlan 
zsidót pusztítottak el."

Mit tesz Isten, fölnőttem, és én is részt vettem egy ilyen Auschwitzi munkahelyi kiránduláson. 
Nosza, nyomban futottam a kapuhoz, hogy lássam az írást. 
A írás ott volt. De csak 1 millió ártatlan zsidó elpusztításáról szólt. 
Meg is kérdeztem a lengyel idegenvezetőt, miért cserélték ki a táblát? "Mert csak ennyit 
pusztítottak el" - hangzott a válasz. 
Hát, nem tudom. Talán mindegy is - 6 millió, 10 millió, vagy csak 1 millió? Vagy annyi sem? Vagy 
egy sem? 
Mindenesetre nagy képzelőerő kellett ahhoz, hogy a három égetőben 3 műszakban a szegény 
zsidó fogvatartottak feszített menetben a rendelkezésre álló alatt az előírt 1 milliót elpusztítsa. 
Ahogy ismerem - egy két volt kollégámat, biztosan valamivel kellett hogy biztassák, hogy végezzék 
a munkájukat. 

Válasz 

Somló hegy www.somlovedpajzs.lapunk.hu
(Somló VédPajzs Szövetség, 2009.12.04 17:09) 

Ma Magyarországán a zsidónak mindent lehet. ebben partnerik az őket kiszolgáló hazaáruló 
politikusaink egy része is. Egynémely Nyugati demokratikus országban, ha valaki a nemzeti 
jelképeket gyalázza, és az ország identitását megkérdőjelezi, annak megvonják az 
állampolgárságát, és azonnali hatájjal kitoloncolják az adott állam területéről. na, ha mi is ezt 
tennénk ezeket a díszpintyeket Izrael befogadná, azonnal a keblére ölelné. -Bár úgy lenne... Itt a 
zsidó megszálóink és vazallusaiknak hála ezt is meglehet tenni. Nyilatkozna csak egy magyar, a 
dávidcsillagos zászlóról így! Azonnal megtorolnák ezek a nemzetrontó latrok.
Szövetségünk mindenben támogatja Önt, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.
B.Gábor
SVPSz
vezető 

Válasz 

közvélemény büntetést!
(Petivitez, 2009.12.04 08:13) 

a 4 ezüst csík a 4 folyónkat hivatott jelképezni.
ha ez valakinek 'nyilas' az nagyon sekélyes ember. 
a saját szegénységi bizonyítványát töltötte ki ez a pali.

érdeklődnék; Gulág Emlékközpont miért nincs? 
vagy Don-kanyar emlékközpont?



vagy akár Megerőszakolt Asszonyaink Emlékközpont???
mert Mi magyarok nem siránkozunk és akaszkodunk más nemzetek nyakára, hogy kiforgassuk 
vagyonából, mint ez a csótány faj? 
továbbá egyre több hírforrásból értesülhetünk, miszerint egyrészt elefántot csináltak az egérből
a holokauszt ügy kapcsán, másrészt a saját fajtájuk vezetőinek köszönhetik sorsukat! rafináltan, 
patkány módjára a háttérből irányították az egészet, majd mindig akadt rés ahová bújhassanak. 
most pedig előjöttek visítozni...

kérem Zoltán ne nevezzen 'kedves'nek. egyrészt ez a hölgyek privilégiuma, másrészt nem vagyok 
az. 

Válasz 

tévedésem
(Petivitez, 2009.12.04 08:01) 

Tisztelt Zoltán!

akkor ez volna a "más ok".
a lényeget már megírtam Jóska báttyámnak másutt.
amit itt is kiemelnék;
addig kétlem, hogy lesz változás, amíg ezeket a törvénytelenül, illegitim hatalmon levőket Uraknak 
tekintjük/tituláljuk és elvárunk tőlük bármiféle irgalmat is.
Posta Imre számos feljelentést megtett, 
azelőtt a Kossuth téren naponta több száz feljelentés lett téve... mindhiába.
a jelenlegi igazságügy nem az igazságot csak a jogot szolgáltat. (drazsé pedig termőföldeket)
továbbá szoros cinkosok a jelenleg regnáló hatalom politikusi vezetőivel. nem fognak nekik 
keresztbe tenni...

Válasz 

Petivitéznek
(>Zoli<, 2009.12.03 11:06) 

Kedves Petivitéz!
A beszólást nem igazán értem, de ha netalán arra gondolnál, hogy moderáltam akkor tévedsz. 
Lehet valamit hiányosan töltöttél ki, de én nem vettem le semmit. 

próbáld újra 

Válasz 

közvélemény büntetés
(Petivitez, 2009.12.03 10:59) 

Tisztelettel érdeklődöm;
nem tűrt nyomdafestéket a hozzászólásom?
netán más oka volna?

üdvözlettel; Péter 

Válasz 

Závada Pál
(Fritzi, 2009.12.02 19:01) 

Egyetértek. Ezt kell csinálni. Minden magyarellenes megnyilvánulást föl kell jelenteni.
Závada Pált írásai után szláv érzelműnek ismertem meg. Írásaiban sok helyen a magyarok utálata 



és pánszláv érzelem van.

Válasz 

hmmm
(Csiribusz, 2009.12.02 17:46) 

Úgy tudom, Závada Pál szlovák nemzetiségű egyébként... 

Válasz 

Na végre!!
(Boncsa, 2009.12.02 13:56) 

Vajon mi lesz a végeredmény? 

Válasz 

Csatlakozó nyilatkozat
(freeling, 2009.12.02 10:51) 

Csatlakozz te is dr. Halász József feljelentéséhez!

fehersolyom.info 

Válasz 
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