
Még egy levél (angolul)
(Őszkatona, 2009.10.10 16:40) 

A "Current Issues" menüpontban közölt "Open letter to Sir Michael Terence Wogan, KBE" (Nyílt 
levél Michael Terence Wogan (Lovag) Úrnak) NEM a fönti levél angol fordítása, habár egy néhány 
helyen ugyanazt vagy hasonló információt használ föl. Viszont se lényegében se hangnemében 
nem hasonlít a magyarul írt levélre. Szerintem érdemes ezt az angolul írt levelet terjeszteni, de 
tanácsolom hogy aki azt vállalja, legyen biztos hogy egyet ért tartalmával. (Sajnos nincs meg 
magyar fordításban, de a Google fordító - habár sokszor nevetségesen hibásan - lefordítja a 
szöveget amiből kiböngészhetjük a mondanivaló lényegét egy kis "gép-gondolkozással"). 

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/current-issues/ak45

Válasz 

esterruzicska@freemail.hu
(Eszter, 2009.10.08 12:55) 

Rocker 44-nek!Acionista felsorolásból kifelejtetted Orbánt,csak ő trükkösebb a többinél.(elolvasás 
nélkül írta alá a lisszaboni szerződést,kilóg a lóláb!!!) 

Válasz 

Szemtanunak
(Fritzi, 2009.10.07 15:08) 

Azért próbálj utánanézni. Nem elég, ha mi magyarok nagyokat örülünk a levélnek, ők pedig nem is 
olvassák. Jókora cirkuszt kell csinálni az ilyen esetekből is. Szétküldeni mindenhova. 
Magyarország ellen óriási kampány folyik, az ilyen levelekkel pedig egy kicsit ellensúlyozni lehet.

Válasz 

valasz
(Szemtanu, 2009.10.06 04:00) 

Havertol kaptam en is, gondolom o ugyszinten. Nem tudom letezik e angol valtozat, de akinek 
volna ideje ra, szerintem megerne ha leforditana, mert a szoveg nagyon jo, es egy oluyyan 
gyorstalpalo oktatoi anyagnak nagyon megfelel 

Válasz 

Szemtanunak
(Frtzi, 2009.10.05 16:51) 

Hol találtad ezt a levelet? Angolok is olvassák? Mi a visszhangja? Ha megvan angolul, tedd ide, 
hogy szétküldhessem. Sokan fognak örülni neki. 

Válasz 

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2009.10.04 15:08) 

setapan35nek

A Római katolikus az ránk ragasztott hit így van! De mi magyarok Szittya keresztény hitűek 
voltunk! Ez az a hit amit Jézus is terjesztett tanított Galileában!
Mellesleg a levélhez kapcsolódóan! A Kárpátmedence második őshazánk! A magyarok ugyanis két 



őshazával rendelkeznek! A turáni medence és a kárpát medence! Örülök h a levél írója meg 
mondta a frankót a wogennek... én személy szerint még sajnálom is azokat akik ennyire a pénznek 
és hatalomnak élnek! Én nem teszem! Vissza a Szent Koronát! És lépjünk ki az Euból! az eut a 
szovjet únióhoz tudnám hasonlítani... ezzel el is mondtam mindent! Ha rendbe tettük az országot 
"egy magyar szívű vezetővel lehetséges mondjuk" akkor kezdhetjük visszakövetelni a jogos 
határainkat is hisz a szerződést már megszegték... így nem érvényes sőt a megkötése sem volt 
érvényes...

Az első világháború oka Németország erős volt... a cionistáknak nem tetszett...

2 világháború oka Hitlert belekényszerítették a háborúba... Mellesleg azért mert a zsidók elárulták 
a német hatalmat mert behívták amcsit az első világháborúba palesztináért cserébe... Angliával 
szerződést írattak alá h elismerik az Izrael államot utána... Ezért voltak deportálások a hazaáruló 
zsidóságot kitoloncolták... erre a zsidók leértékelték a német pénzt... és így tovább Mellesleg Hitler 
se akart háborúzni de nem tehetett mást... A lengyelek molesztálták a német területeket ezután 
németek visszatámadtak majd a franciák is és így tovább míg végül néhány nemzeti érzelmú 
ország volt a globális világgal szemben lehetetlen lett volna megnyerni a háborút...

Ma pedig Izrael vígan csücsül a világon!
Cionisták: Sztálin, Franklin delano roosevelt, Teodor Herzl, Churchill és így tovább...

Magyarok közül Gróf Károlyi Mihály

Jelen cionistáink: (Szerintem)
Gyurcsány Bajnai Székely Gábor(szerencsjáték vezértigazgató) SZDSZ MSZP MDF 
Dávid(csillag)Ibolya (fidesz??)

Tisztelettel
N 

Válasz 

setapan35@gmail.com
(attila csaba, 2009.10.03 02:32) 

*ellenségességét.... 

Válasz 

setapan35@gmail.com
(attila csaba, 2009.10.03 02:31) 

Ami a más népek irántunk való ellségességét illeti, annyi hozzáfűznivalóm volna, hogy a 
magyarságnak legnagyobb ellenfele, a magyarsága és a részegsége, a nemtörődömsége. 365 
napból 280 napot a katolikus rablásnak köszönhetően vallásos ünneppel töltenek a magyarok, a 
maradék 80egynéhányból javát elisszák, elbulizzák, a többin meg másodnaposak.
Le kell tenni a részegséget és azokat a vallásokat amiket nem magunkkal hoztunk, hanem itt 
vartak a nyakunkba. És akkor helyre állanak a dolgok.

Válasz 

Nemetorszag
(Hans T. Koch, 2009.09.21 12:44) 

Remelem ez az iras valoban el lett juttatva a BBC-nek!! A szláv, roman es egyebb ellenseges 
propaganda az elmult 100 evben oriasi karokat okozott a magyar nepnek. Sajnos az áladatlan 
Finn-Ugorizmus pont a "Hivatalos" Magyar Törtenelemtudomany reszeröl szinte jovatehetelenlen 
kárt okozot a Magyarsagnak.



Felek, hogy nagyon sokaig fog tartani ennek a "Magyarsagkepnek" a korrigalasa 

Válasz 
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