
véleményem
(Nusi, 2010.03.21 00:45) 

Raszputyin igazat adok Neked.A Jobbik az egyetlen olyan párt/mozgalom aki bemutatta a 
programját, megnevezte miniszter jelöltjeit.
A Fidesz programját nem ismerjük, s amit eddig mondott azt is a Jobbik programjától lopta.
A Magyarok Világszövetségének támogatását pont a Fidesz szüntette be 10 évvel ezelőtt!!!!!!
Március 9.-én MVSZ szövetséget kötött a JOBBIKKAL a Nemzeti Kávézóban.
Április 11.-én a JOBBIKRA kell szavazni!!!!!
Szebb jövőt!!!! 

Válasz 

Hazátlan
(Raszputyin, 2010.03.19 21:17) 

Magyar,jól figyely ide amit most olvasól!Nagyon sokan vannak akik megcsömöröltek a 
politikától,látván hogy ezidáig egytöl egyig átvertek csúnyán benneteket.Volt egy,a legalyasabb 
közülük,az sz.d.sz,amely meglovagolta a nemzeti hurokat.Piros-fehér-zöldre festett galamb.Ennek 
volt köszönhetö hogy bekerültek a nemzetellenes hiénák abba az országházban,melyet nem lett 
volna szabad meg se közeliteniük.Ocsmány gazember valamennyi.A másik magyar 
gyülölöt,kovácsecksteinpétert.Ez az rmdsz"magyar" képviselö volt az aki ledorongolta Budaházi 
Gyurit,meg a hazvannégy vármegye csoportot.És most térjek a lényegre:Nehogy arra 
gondolyatok,hogy csalodni fogtok a jobbikban.Már az a tény,hogy megmutatta a helyes útat,és 
elindult a lavina,legyen elég hogy rájöjjetek.ezt már nem lehet megállitani,még akkor sem,ha netán 
kiderülne útollag,egyikröl.másikról,hogy csak karieristák.A program húsbavágó!Cigánybünözés!Ki 
beszélt eddig erröl?Csendörség,mely meg is alakult!Magyarország a magyaroké!Csak eggyett 
lehet érteni minden pontjával!A nemzet felébred,talpra áll,továbbá hogy kik vezetik ök döntik el!
Érted ,felfogtad Magyar?Ehez tartsd magad,és emeld fel az elzsibbadt seggedet a 
karosszékböl,irány szavazni a jobbikra mert külömben nem csak két zsidó repülöt fogsz látni 
magyarország felett de több millió zsidót lent,magyar földön.Hogy parafrazályam azokat a magyar 
nemzet ellenségeit akik huszmillió románnal ijesztgettek benneteket!Világos MAGYAR?!Ehez 
tartsd magad! 

Válasz 

Kívánás mellett
(Hunicillin, 2010.03.08 21:12) 

cselekedni is kell, a hit a cselekedet nélkül semmi. Az izmokat viszont be az ösztönök és a vörös 
köd mozgassa, mert az élet nem olyan, mint amilyennek a Hollywoodi "filmek" bemutatják azt 
fiatalságunk számára.
Ha Árpád vezér is így gondolkodott volna, mint a mostani lelkes hujhujhajrá fiaink, akkor a 
Pozsonyi csata is kicsit mésképpen végződött volna.

A politika csak egy vékony szegmense a valóságnak, és hihetetlen sok érdeket ötvöz, nem csak 
gazdaságit.
Soha nem fogom hibáztatni a lelkes hívőket, amiért megássák a nemzet sírját, mert jómagam is 
folyamatosan követek el hibákat.

Az idő már rövid, a dolgok a maguk tehetetlenségénél fogva mennek a maguk útján. Mindenki a 
maga sorsának kovácsa, a nemzet is. 
A ciobolsevik tömeggyilkosoknak volt egy szokásuk (nem csak, mert útáltak dolgozni): mielőtt 
kivégeztek valakit, megásatták vele a sírját. Ezek azóta sem sokat újítottak, de nem is kellett, mert 
a lefejezett nemzet törzse (fej hiányában) úgy látszik, már tanulni képtelen.

A szebb jövőt helyett azt is lehetne írni, hogy: Tudni akarok! Helyesen akarok dönteni! Mondjuk 



100x, vagy helyette olvasgatni jovonk.info-t, postaimrét, mm oldalakat.
Szebb jövőt! 

Válasz 

Radikális!
(Cigle, 2010.03.08 19:08) 

Kívánom, hogy a JOBBIK kerüljön hatalomra!

Kívánom, hogy egy nacionalista diktatúrát hozzon létre!

Kívánom hogy alakítsa át az ország intézményeit, eszméit, oktatását hogy az egység kerüljön a 
középpontba nem pedig a pénz!

Velünk az a legnagyobb baj, hogy ha nincs egységes vezetőnk, akit mindenki elismer, vagy 
elismertetnek, akkor nem tartunk össze!

Annyiban igazat adok a régieknek, hogy a kommunizmus idején nem volt az mint ma! És nem 
azért mert kommunizmus volt! Azért mert Diktatúra volt! Egy olyan rendszerben ahol minden kis 
jött ment beleszólhat egy ország sorsába, már eleve halálra van ítélve. Valahol bejön, nálunk 
láthatólag nem!

Visszatérve kezdőgondolataimhoz: Kívánom tiszta szívemből hogy egységes, nacionalista, 
diktatórikus rendszer alakuljon ki hazánkban!

Isten minket úgy segéljen! 

Válasz 

Mindenkinek!
(Házisárkány, 2010.03.08 18:23) 

Azért ez nem semmi! Kanadából is ennyire látszik, ami itt van? Itt meg nem látják még mindig 
elegen!
Csak egy kicsit kellene a megérzésekre hagyatkozni...
Nagy bajban lehet a fidesz, ha már a bájgúnárnak kell kiállni mellette az Ország Házában!!
Nem de?... 

Válasz 

Figyelmeztetés !!!
(Sz.J., 2010.03.08 12:26) 

Egyetértek! 

Válasz 

Hunicillin
(Nusi, 2010.03.08 11:49) 

Kedves Hunicillin.

Tökéletesen igazad van abban, hogy a jelenlegi pártokra akik a Parlamentben ülnek, nem szabad 
szavazni!! DE /DE...../ abban már vitatkoznék, hogy nincs senki aki más utat mutat.A JOBBIK már 
a nevében is utal rá,hogy jobb mint az összes ismert párt!!Ha igaz, felelős vagy Nemzetünk 
sorsának alakításában, akkor nem kérdés mit kell tenni:
EL KELL MENNI SZAVAZNI a JOBBIKra!!!



Szövetségesekre mindig szüksége van/lesz akik a Szent Korona Tan előírását el tudják fogadni és 
betartani!!!Ezért kérlek Téged és Barátaidat keressétek a kapcsolatot Vona Gábor Elnök Úrral a 
Szövetség előkészítésével.
Szebb jövőt!

Válasz 

Emlékeztető
(>Zoli<, 2010.03.08 09:39) 

Nagyon szépen megkérek mindenkit arra, hogy senki ne minősítsen általánosítson rágalmazzon 
olyan jelzőkkel ami a másik hozzászóló illetve magyarságunk megsértését idézné elő. 
Azt írd le amit te is elviselnél ha neked írnák. 

Nem mindenki látja egyformán a megoldást, ezért vagyunk itt, hogy ezt keressük, nem azért, hogy 
egyetlen elhangzott megoldást támogatjuk és a többit elvetjük.

Köszönöm megértéseteket.
>Zoli< 

Válasz 

magyarország
(Attila, 2010.03.08 08:38) 

Hunicilin barátomnak.Elhúztak a bánatba a fajtársaid a nemzettel való szembefordulásukkal,és 
most arra buzditod a szavazókat hogy semmi értelme elmenni szavazni?!Igen is el kell menni 
szavazni,és egyszer és mindenkorra kézbe venni a magyar nemzeti ügyet,mert az már tarthatatlan 
ahogy packáznak,mint vérszivó tetvek a nemzet testén a magyartalan idegen betolakodók!
Ez,Huncilin drága nem izrael sem amerika,hanem a magyarok sok szenvedéssel és vérrel szerzett 
hazája!Legalábbis remélem az is lessz! 

Válasz 

Miért van az
(Hunicillin, 2010.03.08 00:40) 

hogy mindig pártokban gondolkodnak az emberek? Régi igazság, hogy semilyen problémát nem 
lehet a saját szintjén megoldani.
Amíg a népek megszavazzák saját rabigában tartásukat, addig hiába a bégetés, a rabság 
önkéntes. Választani úgy sincs esély, szavazni akkor minek? Önként alávetni magunkat olyan 
rabigának, saját magunk dugjuk a hurokba a fejünket?? Miért , emberek? 

Válasz 

Makó
(Vak Bottyán, 2010.03.07 22:03) 

Az mszp-röl,mint halotrol,vagy jót,vagy semmit...De a fidesz nagyon vigyázzon miket hazudozik 
össze-vissza már megint.Húsbavágó kérdésekben,súlyosan nemzetellenes magatartást 
tanúsitott,nem egyszer!Mindezt böven kifejti a fenti cikk.Én rendkivül elitélem azt a politikáját 
mellyel megtorpedozta a nemzeti összefogást, összekaccsintva az úgynevezett baloldallal,mely 
már csak nevében az.A valóságban,telyesen kifosztva az országot,internácionálét teletorokból 
harsogó vörös bárokká vedlettek!Emlékezzünk vissza egyik kampányára a fidesznek,amikor 
tizennégy nyúgdijat igértek a nyugdijasoknak,holott tisztába voltak hogy erre nem lesz 
lehetöség.Tanúltak az mszp-töl.Azok is úgy érték el a kettös állampolgárság 
megtorpedozását,hogy lekenyerezték 19.000 forinttal az idös korosztályt.Elégé szomorú ,hogy 
olyan súlyos anyagi helyzetbe hozták öket a nyúzói,hogy kénytelenek voltak elárúlni saját 



vérüket.Az pedig egyenesen alyasság a fidesz részéröl hogy az Unió pártfogója lenne az 
autonomia törekvéseknek,söt!Egyenesen ellenzi!Éppen ez a precedens hiányzik 
neki!...Hát,amennyiben a szavazókorú magyar lakosság az ilyesmire még vevö akkor ne 
csodálkozzon ha a fidesz havereinek a szolgái lesznek!A fidesz is leszerepelt.Söt,a vezérüknek 
túdomására hozták izraelbe,azt teszel amit mondunk,és akkor majd meglássuk,de a magyarkodást 
hagyd abba.Tegyük hozzá gyorsan,a szive oda húz.Iványi keresztapa,kipás brattyi számtalan 
esetben.Sokat lehetne érvelni ellene.Ö a legveszélyesebb a nemzetre nézve,mert szavahihetöen 
túd hazudni,meggyözöen. 

Válasz 
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