
SeHunnia
(Somló VédPajzs Szövetség, 2010.03.11 12:41) 

Egyre jobban kiderül, hogy kik az "urai" ma Magyarországnak, kik hozzák a törvényeket. Elveszett 
a szólásszabadság, a szabad véleménnyilvánítás. Március 01.-től a telefonokat hallgatják le, 
Március 15.-e után az elektronikus levelezéseket ellenőrzik. Pontos képet fognak kapni a 
"rebellisek" nevéről, munkahelyükről, családi állapotukról, életkorukról, vagyoni helyzetükről, stb. 
Aki kínossá, veszélyessé válik számukra eltüntetik, félreállítják, ellehetetlenítik. Jön a 
GONDOLATRENDŐRSÉG!!! Az életünk minden terét ellenőrzik, annak minden mozzanatát 
előírják, felügyelik. Elveszett a SZABADSÁG!!!
Nem választgatások kellenek ide, hogy az új pártok képviselői segge alatt is bepálljon a 
bársonyszék, hanem FORRADALOM!!!
HUj, Huj, Hajrá Magyarok!!!
Egyedüli kiutat a Magyarok Szövetsége mutat. 

Válasz 

erdpeternek
(Iványi, 2010.03.15 10:41) 

Igen Péter jól látod,így van: csakhogy: amíg més sok százezren zsideszes, narancsos rózsaszínű 
álomban élnek, addig nem lesz magyar érdekeket szolgáló vezetőnk. Készen van a FIDESZ 
pontosabbana Zsidesz elmúlt 20 évét elemző kötetem 460 oldalon, ami több szempontból is 
bemutatja, hogy a FIdesz messze nem egy olyan szervezet, amire szüksége lenne a Hazának.
Most keresek Kiadót rá.
Privátban írhatsz nekem az ivanyister@gmail.com-ra., vagy a dimeola@freemail.hu-ra. sajnos az 
ÁVH néha leltiltatja a blogomat, és a gmail-es fiókomat, néha már azt várom, mikor csenget a 
Rendőr az ajtóm előtt. 

Válasz 

erdpeter@gmail.com
(Erdélyi Péter, 2010.03.14 20:38) 

Tisztelt hozzászólók!
A zsidók által vezetett szocializmus után zsidók által vezetett neoliberális kapitalizmusban élünk. 
Valamennyi köztársasági elnökünk Göncz, Mádl, Sólyom is zsidó, az elmúlt 20 év politikai 
vezetőink jelentős arányban zsidó(Google: zsidók a magyar közéletben). Folyamatosan hazudtak 
és hazudnak, hamisítják múltunkat, jelenünket. Annak ellenére megmerték hozni ezt a törvényt, 
hogy a Nemzetközi Vöröskereszt nemrég előkerült dokumentumai szerint Auswitzban hivatalosan 
alig több mint 200 ezer ember halt meg. Ezt az adatot más tényadatokkal együtt egy pécsi 
közgazdász elküldte a Köztársasági Elnöknek, kérve, hogy az adatok értelmében ne írja alá a 
törvényt. Sólyom László aláírta, mert ő is zsidó, s nem a magyarok érdekei szerint dönt, hanem a 
zsidók érdekei szerint. Magyarországnak magyar vezetőkre van szüksége. 

Válasz 

SeHunniának
(boncsa, 2010.03.13 08:21) 

Meg tudod adni nekem a joganyag számát? Az új nemzetbiztonsági szolgáltaokról szóló 
törvényben nem látok változást erre vonatkozóan. 

Válasz 



SeHunniának
(boncsa, 2010.03.13 07:20) 

Tudom, hogy nem vagy paranoiás.:) El akarom olvasni a törvényt és feltenném a szakmai 
fórumunkra (Magyar Könyvelők Országos Egyesülete), próbálom kinyitni a kollégák szemét. 

Válasz 

Alkotmánybíróság?
(gojfriend, 2010.03.12 20:14) 

Kedves Mindenki!
Nem, mintha az ún. demokratikus intézményrendszerbe egy csepp bizalmam is lenne, de ezt a 
"törvényt" nem lenne célszerű mégis megfuttatni az alkotmánybíróságon? 

Válasz 

SeHunnia
(Somló VédPajzs Szövetség, 2010.03.12 12:39) 

Boncsának.

A magyar (Eus) távközlésekről szóló rendelkezésekben, valamint már kb egy hónapja megjelent a 
Magyar Közlönyben is. Ezt egyébként (igaz, hogy csak nagyon röviden, és azt jó eldugva a többi 
hír mellé) abaloldali média is leközölte.
Szerintem azért nem tiltakozik túlzottan ellene a MAGÁT "JOBBOLDALINAK" nevezett párt/ok 
sem, mivel ez a törvény kétélű fegyver, és mindenkinek jól jön a vélt vagy valós ellenségeinek 
szemmeltartására.
Így igaz, hidd el nem szenvedek paranoid skrizoféniában.
Szebb Jövőt! 

Válasz 

Kisdiáknak
(Iványi, 2010.03.12 09:20) 

A neten számos jó oldalt találsz, pld a betiltva.com, vagy Israel Shamir oldala, de nagyon sok van 
még, a Google segít, ha beírod a kulcsszavakat. De hiába tudás, ha nincs hatalmunk, mert a 
hatalmat gazok bitorolják fölöttünk.
Ajánlom asaját blogomat is:
http://ivanyisandor.blogspot.com/ 

Válasz 

kiscsibének
(Iványi, 2010.03.12 09:16) 

Szia!
Privátban írhatsz az ivanyister@gmail.com-ra, és a dimeola@freemail.hu-ra is.
saját tőkém nincs a köteteim kiadására, most folyik az első Trianonról szóló kötetre a pénzgyűjtés, 
de készen van már egy a FIDESZ 20 évéről,- amit Orbán nem fog megköszönni, - egy a megölt 
Rózsa Flores barátomról, és készül még az Európai Kánaán megszervezésének és a politikai 
háttérerők szerepének hieteles története - című nagy oknyomozó művem is, csak nehogy börtönbe 
dugjanak érte. 

Válasz 



SeHunniának
(boncsa, 2010.03.12 07:51) 

Melyik törvényben találom meg, amit írtál? (Telefon és elektronikus levelezés.) 

Válasz 

A zsidóság átka
(Őszkatona, 2010.03.12 03:15) 

A zsidóság soha nem fogja megbocsájtani a magyaroknak hogy nem bántották őket. Ez nem csak 
vicc: A haldokló rabbi ezt próbálta megmagyarázni fiának. Ha a zsidó nem hiszi hogy üldözik mert 
zsidó, akkor, a rabbi szerint, a judaizmusnak vége. "Ha nem üldöznek minket, akkor nekünk kell 
kiprovokálni az üldözést", oktatja a rabbi ivadékát. Ha senki sem üldözi a zsidót, akkor vezetői 
pimaszkodásukat, pofátlankodásukat, erkölcstelenségüket, bűntetteiket addig fokozzák amíg ki 
nem váltják az üldözéshez kellő ellenszenvet, megvetést, gyűlöletet, bosszút. Ha sikerül, friss 
"bizonyítékkal" nevelik a rabbik a következő generációt az zsidóság "kiválasztottságára". Nem 
véletlen hogy a 2. VH után Németországot óriási amerikai pénzel újraépítették, míg 
Magyarországot vérbe fojtották és még ma is fojtják. 

Ez a sajnálatra méltó szerencsétlen nép még mindig nem tanulta meg hogy számára nem a halál a 
legszörnyűbb, hanem az életben maradás. Akkor fogja átkozni rabbijait újra meg újra amikor már a 
lelki halálban keresi a megszabadulást kínjától de nem tud meghalni. Elképzelhetetlenül fog a 
szerencsétlen szenvedni mind addig amíg meg nem tanulja ember szerepét a Világegyetemben. 
Neki azt tanácsolom hogy a kitalált erkölcstelen Dávidok helyett azokat a valódi bátor babiloni 
apákat és anyákat tekintse őseinek és hőseinek akik elutasították Jeremiás judaizmusát, fajgyűlölő 
zsidóistenével együtt (Jeremiás 44:16-19), és a Világegyetem alkotó elemei akartak maradni.

A zsidóság átka nem egy valódi vagy elképzelt üldözés: A zsidóság átka a judaizmus. 

Válasz 

tanulj tinoo ne legy majd örkkörr
(kis diak, 2010.03.11 21:45) 

igen csak nem bannank ha itt a fenti cikk kilenne egy ket olyan oldallal vagy letölthetös 
könyvanyaggal segittve melyben a többet tanulo okosodni vagyok kis diakok tanulhatnak az 
eltitkolni valo igazsagot, es lassak hogy mint lehet rablogyilkossaggal elörehaladni a vilag olyan 
törtenelmen melyet igen csak ürülekes anyaggal kellene bekenni,
varjuk az oldalakat es a letölthetös könyveket 
köszönnettel, 

Válasz 

talan legjobb lenne
(hihike, 2010.03.11 21:41) 

nem hogy foglalkozni,
hanem mindenkivel tudatni hogy mi az a gazemberseg es egyebb rablogyilkossag es gyilkosok 
melyekröl itt szo van, mi az hogy meg nem olvasni es nem tudni a dolgokat bizonyara sok a 
gojjimmoo ver masban is,

Válasz 

hihi
(Zsebibaba, 2010.03.11 20:56) 

ezek csak egy modern rablóbanda. ahogy mózes soha nem élt, úgy a túró nevü 



gyűlöletgyűjteményük is csak kitaláció. se nyelvük, se múltjuk, most kezdenek kikupálódni, de 
mivel sokat zabáltak, összeesnek a saját súlyuk alatt. Nem kell velük foglalkozni, inkább olvassunk 
normális dolgokat 

Válasz 

budapest
(dezső, 2010.03.11 20:12) 

Akkor T,Elnök Úr!
Ettől kezdve az Ön kegyessége által,mától,minden Magyar Palesztín-ná vált.
Bár sosem ismertem volna meg az Ön Nevét,de nem csak én,hanemegyetlen Magyar sem.
Úgy áldja meg a Magyarok Istene és a Boldog Asszony,ahogyan Ők gondolják.
Részemről csak annyi,szégyelje magát,ha él Önben egyáltalán ez az érzés.
Nem nevezem Haza és Nemzet árulónak,mert Önhöz ezek a fogalmak sosem fognak felérni. 

Válasz 

könyvkiadas
(kiscsibe, 2010.03.11 19:04) 

Üdvözlet
A könyvkiadassal kapcsolatban lennenk 
erdekelt,
ezzel kapcsolatban hol lehetne 
erdeklödni 
Köszönettel 
kiscsibe 

Válasz 

AZ IGAZSAG FESZEGETI AZ EG TETEJET IS !!
(AGGODO NAGYMAMA, 2010.03.11 19:00) 

KÖSZÖNET A FENTI CIKKERT !!
BIZONYARA MINT A LUDASBAN EGY UJ SZÜLÖTTNEK MINDEN VICC UJ; ES IGY VAN ITT IS; 
EZ LERIROTT TÖRTENELEM MELYET ELKÖVETTEK AZ EMBERISEG ELLEN;
HOGY MI FOLYT A HITLERI URALOM ALATT AZ MEG TUDOTT VOLT ES IRANYIOTT VOLT A 
FELSÖBB CIONISTA BANKI KÖRÖKBEN HOGY CSAK A MAGASABB ARIA MARADJON; 
THE ZEIT GEIST MOVEMENT EN TALALHATO BOVEN VIDEO ERROL !!
NEM HISZEM HOGY A TANKÖNYVEKBEN A FENTI GAZEMBERSEGEK ES 
RABLOGYILKOSSAGOK TANITOTTAK VOLTAK; DE ITT SZOPNAK AZ INTERNETEN OLYANT 
MELYET SOHA MEG NEM IS ALMODTAK; MEG AKKOR IS HA SOK A HUSEGES GOJJIMMOO 
KI BENYAL NEKIK ES FARAL ISSS !!
MOST FORDULAT LESZ; AZ EMBERISEG A NAGYOBB NEMZETEK NEM HAGYJAK A 
KÖTSCHÖG ES LESZSZEKKBIKKA FAJNAK AZ EGESZ VILAGRA SZOLO HATALOM 
ATVETELET; 
A NAGYOBB NEMZETEK FÖLEG A VAGOTT SZEMÜEKNEL NEM LEHET MEGBUJNI; CSAK 
URNABAN OTT;
ES EBBÖL BAJ LESZ; TEHAT A VILAG URALASANAK VEGE !!
EGYRE ES EGYRE TÖBB A JOZAN AGY KI NYUGOTT JÖVÖT AKAR A CSALADJANAK; ES 
EZEN AZ UTON FOG AZ EMBERISEG HALADNI; A NETEN A HIREK A TUDAS AZ INFORMACIO 
HATALMAS GYORSASAGGAL ARAMLIK ES NEM AKADAJOZHATO MEG HOGY A SOK 
GAZEMBERSEG TITKOLT MARADJON; VEGÜK VAN !! 

Válasz 



Zsidócsahos
(okolonia, 2010.03.11 14:47) 

Ne csodálkozzatok!
A zsidócsahosok csak a dolgukat végzik.
Van belőlük dögivel.
Remélem, hogy látni fogom még, amikor megtérnek hazájukba, a pokolba! 

Válasz 

münchen
(Spectator, 2010.03.11 14:23) 

Mikor figyelik meg a szavazófülkében,ki szavaz a "jobbik"-ra?Ha igy megy tovább,még azt is 
megérjük,hogy a köztársasági"elnökünk" olyan gyülölettörvényt ir alá,mely bünteti azt is ha 
csúnyán nézünk a metéltekre! 

Válasz 

Éljen a Jobbik !
(Kája, 2010.03.10 23:31) 

Jöjjön már a Jobbik,mert hamarosan azt is becsukják aki a kiválasztott népmesét tagadja. Vagy a 
zsidó felsőbbrendűségét, az egyenlőség szellemében. Hogy ezt a szégyenletes törvényt 
megalkodták és ezt a solyom még alá is írta, elképesztő. 

Válasz 

Borzasztó
(Házisárkány, 2010.03.10 19:55) 

Borzasztó, hogy ilyen létezhet. Létezhet, hogy embereknek ez hitük lehet, magukénak érezhetnek 
ilyen érzéseket, nézeteket, tanításokat. Nem látják mit tesznek?!?! Ilyesminek nem lehet ép 
elmével utat, teret engedni! Hogy is juthattak idáig?!
Hogy is juthattunk idáig?! 
Változtassunk, mert valóban elveszünk családostól, népestől, hazástól!!!

Válasz 

magyarság ellenes
(Magyarok, 2010.03.10 19:25) 

Sólyom László magyarság ellenes kinyilatkozása volt a törvény aláírása.Ha rajta múlna, már 
tárcán átnyújtaná Hazánkat a népnyúzóknak, vagy annyira megfélemlítették, hogy gyáván 
megfutamodott népünk kárára!!!!!!
Nem méltó a Magyar Köztársasági Elnöke címre!!!!!
Most már szabad a " vásár "?????
Ki állítja meg!!!! 2010. április 11.-én???? 

Válasz 

SOK AZ ARULO ES HAZA ELLENSGE
(MARCSI, 2010.03.10 13:47) 

BATORKODOM MEGJEGYEZNI;
A MAGYARSAG KÖZÖTT SOK AZ ARULO; ES MAGYAR NYELVET BESZELÖ NEM MAGYAR; 
KIK NEM ARRA HIVATOTTAK HOGY A MAGYAR NEMZETET TOVABBRA IS ELETBEN 
TARTJAK; HANEM ARRA. HOGY A NEPIRTAS MINDEN MODJAVAL LECSÖKKENTENI ES 



KIIRTANI A MAGYAR NEMZETET; 
A FENTI OLVASMANY KOMOLY MONDANIVALOT TARTALMAZ; 
DE ITT AZ OLDALT LATOGATVA EGY KET FÖ KI IDE ELLATOGAT ES UGY GONDOLKODIK 
MELYET A MAGYAR NEMZET MEGKIVAN; IGEN CSAK KEVES !!!!!!!!!!!!
KI TÖBBET AKAR HOGY VALOJABAN MELYEK A BÜNÖK AZ EMBERISEG ELLEN ES KIK 
KÖVETTEK EL BÖSEGESEN VAN A NETEN; MIT NEM TUDUNK MEG LETEZIK; A 
TUDATLANSAG ES A LUSTASAG URALJA A VILAGOT; A KAPZSISAGGAL KARÖLTVE !!!!!!!!
http://www.thezeitgeistmovement.com/

http://www.zeitgeisthungary.com/

http://www.thevenusproject.com/

http://www.zday2010.org/ 

Válasz 

keresztyén világ
(gój, 2010.03.10 11:58) 

Izraelben olyan törvényt hozzatók,amilyent akartók.Más országok belügyeiben nem avatkozzatók! 

Válasz 

hazátlan
(általuk kitaszitott, 2010.03.10 11:37) 

Álszent zsidóra ne szavazz magyar április 11-én,különben szólga leszel saját hazádban! 

Válasz 
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