
ezekről
(Petivitez, 2009.12.24 10:13) 

ezek a honatyáskodó akarnok zsarnokok.
ha nem szakad a világ nyakába judeó-kersztény vallás és máig a Nap-Isten hittel élünk, tiszteljük 
anniyra a 4 elemet, hogy nem viselkedünk így.
továbbá híven tükrözi a környezetvédelmi miniszter és az egész hóbelebanc hozzáállását a 
természet védelméhez. semmirekellő, senkiházi haszonlesők!

másrészt, mind szép és jó, hogy zsákokoba gyűjtik;de! a válogatott hulladék (ami tulajdonképp 
másodlagos nyersanyag) gyűjtése az smafu?
vagy ha majd az EU törvénybe adja és némi "támogatást" meg társfinanszírozást" ad, amjd akkor 
veszik figyelembe? maguktól tehetetlenek? töketlen macskajancsik, akik nem maguk vívják 
háborúikat! szekeressel az élen! 
sokáig mérgelődhetnék.... behát mégiscsak ünnep van. vagymi... 

Válasz 

Románia
(raszputyin, 2009.11.01 15:00) 

Kedves hozzászoló barátaim!Meg vagytok botránkozva,valamennyien,az országház 
"törvényhozásának"a padlója mocskán.Fel hivom a figyelmeteket,mert látom elkerülte,a szemét 
nem a padok alatt van,de annál inkább a székeken!Amikor,ilyen-olyan ürügy alatt,végig nézel az 
ótt helyet foglalók ábrázatjain,megdöbbenéssel tapasztalod az egyáltalán nem magyar jelleget az 
arcokon.Volt ott 1956-ban magyar hazafit gyilkoló pufajkás/remélem,most hogy agonizál,elfelejti 
végképp a magyarok nyelvét,mely sosem volt az övé/.Ül ott 56-os áruló,akinek árulása nyomán,tán 
még bitófán is végezte áldozata.Igen,a hön szeretett,fajtársai által oly nagyrabecsült szabó 
istván,aki oly "sokat tett a magyar kultura érdekében".Szintén ott csücsülnek magyarország 
kifosztói:gyurcsányiferenc,kapolyi lászló etc.mindmegannyi sirásoi a magyarnak.A háború után,be 
voltak gyúladva.Annak idején nem volt koser zsidó névvel elö hozakodni.Meg aztán kicsit furcsa is 
lett volna,könnyen szemet szurt volna a magyarnak,hogy hirtelen oly sok zsidó nevü alak jelenik 
meg az ország vezetésében.Nálluk a névváltoztatás annyi mint a magyarnak a szennyest 
váltani.Érdekes modon,mindig annak a nemzetnek a nevét veszik fel,amelyik a gazdatest szerepét 
tölti be.Egyett azonban,bármennyire is szeretnék,nem tudnak levetközni,a tipikus természetüket.A 
lelketlen,kapzsi,harácsoló,nemzetellenes magatartásukat.Ez árulya el öket.Van nekik még fizikális 
ismertetö jelük is.De ezt már az olvasó fantáziájára bizom.Ami pedig végképp elárulya ökelméket,a 
hozzászolásuk,mely abszolut magyar,és nemzetellenes!Egy nemzet soha nem lehet annyira 
naiv,hogy ne ismerje fel amikor nemzetellenes erök nyernek választást.Abban a pillanatban 
valamennyi nemzeti oldalon voksoló kimegy az utcára,máris kiderül a csalás!Jöhet a gazember 
csalok számonkérése.És máris ki lett takaritva a parlament! 

Válasz 

sandor.sebesi@gmail.com
(Sebesi Sándor, 2009.07.27 18:16) 

Kedves Honfitársaim!
Ez döbbenetes!
És nem hiszem,hogy elvetném a sulykot,ha úgy gondolnám,hogy ez így is marad,amíg a magyar 
parlamentben zömében nem magyar nemzetiségű képviselők ülnek. Persze nem gondolhatom 
így,mert Orwell óta tudjuk, hogy "1984" története úgyis csak egy vicc... Ezek a fotók is biztosan 
retusáltak, elvégre egy MAGYAR KÉPVISELŐ nem rondíthat bele az ország házába...mármint egy 
magyar képviselő. 

Válasz 



Legalja
(Fitz, 2009.07.27 12:36) 

Ez elképesztően felháborító. Nyomorult ingyenélő élősködő buta ostoba primitív semmihez nem 
értő, életükben soha nem dolgozó "emberek". A mi Istenünk segítsen abban, hogy kitakaríthassuk 
végre a "szemetet" az ország házából! 

Válasz 

Húha
(Csiribusz, 2009.07.26 20:22) 

Ahogy ismét elolvasom az írást, megakad a szemem a "gumióvszer" szón. Ez most komoly? Mit 
keres gumióvszer a parlamenti sorok között? Vagy én vagyok naív? 

Válasz 

parlamenti csendélet
(Csiribusz, 2009.07.19 14:20) 

Undorító! Állítom egy mozielőadás után nem néz ki ilyen szörnyen a terem. És ha belegondolok, 
hogy pár méterrel odébb a Szent Korona...! 

Válasz 

Nektek
(Erő, 2009.07.15 16:35) 

Az az vidi. 

Válasz 

Nektek
(Erő, 2009.07.15 09:28) 

Ha van videófélvétel, vagy pár fényképetek erről, szívesen fogadnám a dontsend@citromail.hu 
címen. Így tovább jó ez az oldal! 

Válasz 

drszokekaroly@freemail.hu
(Dr.Szőke Károly, 2009.07.04 05:22) 

Kedves Barátaim! A jellem ábrázolást,EMBERI tartást ÉN még kiegészíteném:a 
durva,útszéli,esetenként kocsmai hangvétellel,továbbá a farmar nadrág,a köldökig gombolt ing 
viselettel,a cigaretta füst gomolygó látványával! A "TISZTELT HÁZ" sokat látott falai a szégyentől 
repedeznek.Felnézünk a képviselő "URAKRA"?? Üdvözlettel:Dr.Sz.K. 

Válasz 
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