
Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.07.01 17:52) 

>>Ha ez,vagy egy hasonloan partatlan..........tovabbra is folytatodhat a nemzetgyalazas,akkor a 
Fidesz elarulja szavazoit.<<
Mikorra is teheto,amikor a Fidesz elarulta szavazoit?Csak tartjuk a tukrot. 

Válasz 

Peströl
(Beus, 2010.06.30 17:53) 

Teljesen egyetértek BENE ?úrral.
Felháboritó ami a magyar mediában folyik.
Az embert a hányinger kerülgeti.
A nemzetgyalázókat mind föl kéne csak akasztani.
Isten, Haza ,Család ! 

Válasz 

jomatra@shaw.ca
(A Hun, 2010.06.24 06:44) 

A Hunok Angyalai evekota tartja a *tukrot* a komaban szenvedo honfitarsak ele.Azok akik meg 
mindig nem latjak,hogy 1989-tol kezdve egy aljas csalassal a volt,es jelenlevo patok(kivetel a 
jobbik)kiforgattak a kozvagyonbol a nemzetet.Mdf-Msz(m)P-Fidesz-Kdnp_Lmp a nemzet 
ellensege. 

Válasz 

Ez már a második fázis
(Tóbi, 2010.06.23 01:22) 

Az első a totális elhallgatás fázisa. Ha már nevetségessé próbálják tenni, az a második szakasz.

Jópofák ezek a félművelt blankoltak. Se nyelvük, se írásuk nem volt még 2500 éve, a vallásukról 
nem is beszélve. Egy szűk réteg uralkodik rajtuk, azok meg mócsingokért eladják magukat, és 
bármit megtesznek, hogy értelmetlen és hibás cselekedeteiket igazolják. Ez vezetett el a mély 
gyűlölethez, illetve ami még rosszabb, a félelemhez, ami bennük lakik. Szegény fröcskölők. Úgy 
félnek a világosságtól, mint ördög a tomjénfüsttől... 

Válasz 

Iszteban
(Monor, 2010.06.22 21:09) 

Sajnos nem Gyozott meg Bene ur.A radiot sajnos nem hallgattam.A tamadott szemelyektol soha 
sem hallottam mocskolodast.
Minden szoveget ki lehet forditani.Ertelmezeseket
elenszenvesse tenni.
En azt latom az On irasabol,hogy Onnel sincs valami
renben! Valojaban a valodi magyar tortenelem ellensege.On csak a sajat meggyozodeset akarja 
masokra eroltetni. Hat ez sem megy.A vilagban sok,nagyhiru tudos dolgozik.Ok meg nem 
agymosottak. 

Válasz 



Igazság-gazság
(Házisárkány, 2010.06.22 20:50) 

Leírva csak egy i a különbség. Az idő majd felfedi és elválasztja a gazságot az igazságtól.
A testületesdinek én látok hátulütőjét is.
Hagyjuk a jó szakemberekre a véleményformálást. 
A testületekbe bekerülhetnek olyanok, akik félrevihetnek újra mindent. Már látszi így is az, aminek 
le kell tisztulni. A média mint olyan kevés ami megbízható. Arra a FIDESZ sem fog hatni. 
Már eleve a rendszer is rossz, amiből kinőtt. 

Válasz 

Tűr Elem
(Kerion , 2010.06.22 10:59) 

A gyalázkodókkal, gyűlöletkeltőkkel sosem kell foglalkozni. Ugyanis pontosan az a céljuk, hogy 
felháborodást, haragot keltsenek, s ezzel energiát vonjanak el tőlünk és meghosszabítsák 
regnálásukat. Ha megbocsátunk nekik, kihúzzuk a lábuk alól a talajt, okafogyottá válik 
tevékenységük. Erre jó példa, hogy az 56-osok már megbocsátottak hóhéraiknak, de a hóhérok a 
mai napig nem bocsátottak meg az áldozatoknak. Nem szeretnék a helyükben lenni a 
megmérettetetéskor.
Egyébként a Kárpát medence az Első Teremtés helyszíne, ami nem 40, hanem 78 ezer évvel 
ezelőtt volt. Ekkor lettek megteremtve a ma is élő modern emberek, az úgymond cro magnoniak, 
akik a magyarok ősei. A Teremtés Koronájára utal a Kárpát medence Emberi Agy formája /Agy 
Magyarország/, a "Nazca" vonalak a Pilisben és a Bükkben, valamint a Nagy Özönvíz által 
eltemetett Piramisvárosok. Amit aztán a Föld más tájain jóval később leutánoztak. 

Válasz 
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