
Magyarok, össze kell fognunk
(Fatima, 2010.07.18 01:05) 

Sajnos Sajnosnak igaza van.
Kérlek,nézzétek meg ezt a videót. 
http://www.youtube.com/watch?v=uPoDCIGtKyI

Isten áldja és óvja Magyarországot

Válasz 

Hunia
(Hun, 2010.06.25 21:04) 

Andor-szabadka.Még mielött elolvadnál a gyönyörtöl,a Semlyén Zsolt és Német Zsolt"hazafias" 
beszédeitöl,és ide teheted a 3/3-as Martonyi Jánost is,a külhoni magyaroknak adandó kettös 
állampolgárságot illetöen,felhivnám a figyelmedet néhány apróságra.Ez a fidesz-kdnp,amely 2/3-
dal nyerte a választásokat,puszi pajtása annak a Likudnak,amelyröl No comment!!!Ennek az 
állampolgársági szarakodásnak,mely mondjon bárki bármit,akkor kellett volna nyélbe ütni,amikor 
megtette ezt a román.És ez már elég régen megtörtént.Söt,a magyar kellett volna lépjen elöbb!
Ma,amikor egy román személyi igazolvánnyal körbe járhatod egész Europát,az ördöfasza nem 
kérdi töled hová mész,mit viszel,mit hozol,Most nagy kegyesen megadják.Nem is 
akárhogy.Osztrák model után!Amivel az égvilágon nem jár semmi!Andor-Szabadka!A magyar 
nemzet a szakadék szélén tántorog,mint a részeg ember.Olyan nagy szüksége van a nagy 
nemzeti összefogásra mint a levegöre,ha nem akarja hogy a kampos orúak 
lehengerelyék.Felfogtad hogy miért szükséges a választó joggal egybe kötött magyar 
állampolgárság?Külömben a nemzetre nézve annyit ér mint döglött lóvon a patkó.Aki menni 
akart,már rég elment,szerte a szélrózsa irányában.Egyesek,nem sokan,még magyarországra 
is.Fogadok veled amibe akarsz,hogy nem sokan fognak visszaélni vele.A cigányokat meg úgy is 
szeretitek,külömben nemszaporitottátok volna öket.Meg aztán ök a héberek kedves 
gyermekei.Legalább is ameddig az érdekeik úgy kivánják.Mi is jól járunk ha megszabadulunk tölük. 

Válasz 

szabadka
(andor, 2010.06.06 21:58) 

Kedves Zoli! Nem irtam azt hogy külföldön élő,és a nagy
magyart is idéző jelek közé szoritottam.Tudnánk itt 
hosszassan neveket sorolni akár othon élő,akár külföldön
élők közt is kik a közelmultban nem kimélték nemzetüket
és,vagy hazájukat a külföldi médiában besározni ami nagyon visszateccő. 

Válasz 

Peströl
(Beus, 2010.06.04 14:35) 

Beus sajnos osztrák állampolgár, mert a "jó sógorok"
lemondatták öt a magyar állampolgárságáról, cserébe az osztrákért. Beus azonnal visszaveszi a 
magyar állampolgárságot, még akkor is ha vissza kellene adnia az osztrákot. Mert Beusnak az 
semmit nem jelent.
Beus 35 évig Budapesten élt - Beus magyar és az is marad ! 

Válasz 



hogy mit szol majd a szomszed
(Szemtanu, 2010.06.04 03:27) 

Evvel a mondattal kapcsolatban:
"Tudomásul kell venniük az anyaország nemzeti érdekeit, így NATO- és EU-tagságát, s az ezzel 
járó kötelezettségeket, ezért aligha lehet szó a kett&otilde;s állampolgárság bevezetésér&otilde;l, 
illetve autonómiák kiharcolásáról."
Erdekes, mas Eu tagallamok is megadtak a kulfoldon elo honfitarsaiknak az allampolgarsagot, es 
nem lett, nincs es nem is ellenezte az Eu. A baj ott van amikor okot keresunk, vagy esetleg 
kitalalunk ahoz hogy kenyelembol mar hozza se fogjunk semmihez.
Es ahelyett hogy magunkert elnenk, es a nemzetunkert, mindeg azt lessuk hogy "mit fog szolni a 
szomszed" Kismeretben, egy csalad, amelyik e modon gondolkodik, az sehova sem jut, es ugyan 
az a sorsa egy nemzetnek is. Aki mindeg azt nezi hogy hogyan nyalhat nagyobbatt a szomszednal, 
ahelyett hogy a sajat ertekeivel torodne, apalna, es azt gyarapitana, az elvesz. Es meg nincs is 
oka masra kenni vesztet. 

Válasz 

kis és nagy magyar?
(>Zoli<, 2010.06.03 14:20) 

Kedves Andor!

A magyar soha nem pocskondiázza le nemzetét. Ugyan úgy mint nincs kis magyar sem nagy 
magyar csupán magyar. Miért kellett odatenned azt a bizonyos külföldön elő "nagy magyar" jelzést 
a kitiltandók közé? A kitiltással egyezek de az vonatkozzon úgy a "bentlakókra" is nem csak a 
"kinnlakókra" akik "pocskondiázzák" a magyart.

Különben a kettős állampolgárságot már a "möszöpö" is latolgatta mivel az már számukra is 
kellemetlenül kikerülhetetlené vált 

Válasz 

szabadka
(Andor, 2010.06.03 10:07) 

Felemelő érzés volt halgatni Semjén Zsolt és Német Zsolt beszédét a kettősálampolgársággal 
kapcsolatban,VÉGRE elmozdulás történik a nemzetérdekek irányába.A képviselőház 
nagytöbséggel megszavazta a kettősálam - polgárság megadását.Egyéni kérelemre januártol 
megkap- hatjuk.Nem vagyok fideszrajongó de azért úgy gondolom badarság kieggyenliteni ezt a 
kormányt az előzővel.Figyelembe kell venni Magyarország 
lehetőségeit.Az anyaméhnek ha a dolgozó méhecskék nem 
hordanák a tápot az egész raj elpusztulna!Legyen ez számunkra is példa. És még egy gondolat a 
magyarsággal kapcsolatban,alkotmányba kellene foglalni egy paragrafust mely szerint azok a 
"nagy magyarok" akik külföldön pocskondiázzák, gyaláz- 
zák a magyar nemzetett, és hazájukat,tiltassék ki az országbol legalább ött évre. 

Válasz 

Peströl
(Beus, 2010.06.03 08:41) 

Zolinak teljesen igaza van.
Magyarok ti itt egymásra köpködtök!!!! 

Válasz 



Személyeskedés
(>Zoli<, 2010.06.02 17:51) 

Sajnos itt már (talán már későn is) közbe kell lépnem. A hozzászólások (illetve személyeskedő) 
irományok nagyon eldurvultak, nem ide illő szavak kerültek ide egymás minősítésére, ezért ezek 
után törlésre kerül minden ehhez hasonló személyeskedő hozzászólás. 

Válasz 

H 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 78
(Mercz Ferenc, 2010.06.02 15:10) 

Még keserűbb vagyok, olvasván pár kommentet. Sajnos, globusz, Hunn,Budapest(Klara) 
primitívségét, elfogultságát olvasva: nincs az az Isten, aki ezt a Hazát kihúzza a sz@rból. Könnyű 
fröcsögni - de ennyire bármely ismeret hiányában, ahol csak a gyűlölet dominál - ???? Pöcsösök: 
melyikőtök és mit is tett ezért a féltett hazájáért ? 

Válasz 

H 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 78
(Mercz Ferenc, 2010.06.02 14:53) 

Igen szomorú vagyok, több okból. Kiművelt kanadai emberfők -igen kiváló stílusban - de abszolute 
nulla realitás-érzékkel tépik szájukat évtizedek óta. Csak ez , csak ennyi maradt magyarságukból. 
Az MVSZ, hála a mindent ellopó Potrubányinak, hiteltelenné és súlytalanná vált. Kanada még 
mindíg a zsinórkötés, az árvalányhaj a Vitézi Rend, kábult bűvöletében él ?? Ha ez az egyetlen 
vigaszuk, ám tegyék, de: a következő generációkat ne basszák el ezzel a maszlaggal ! Átkozni 
fogják -majd -nagyapáikat ! 

Válasz 

KANADA
(JULIA, 2010.05.17 16:31) 

MAGYAROK !
SZEGYEN,HOGY A KETTOS ALLAMPORGARSAG EGYALTALAN
TEMA LEHET.
A VILAGON EZ MINDENUTT TERMESZETES DOLOG,MEG AZ UJSAGOK SEM IRNAK ROLA.
A LEGNAGYOBB BAJ, MOST MARTONYI.AZ O VELEMENYE,NEM AZ O VELEMENYE! 

Válasz 

Budapest
(Kalman, 2010.05.17 16:27) 

Ez a kormany annyiban mas mint az elozo,hogy mar egyszer
arroltett bizonysagot,hogy az orszagot nem lopni
kell. Ha elfeljtetted volt 8 ev alatt elloptak
az orszagot.Nevunk van meg, vagyonunk,penzuk nincs.
Gondolom a zsbed tele van a Gyurcsany kormany jovoltabol ,ezert ez a velemenyed. 

Válasz 

Nagyon sajnos
(Sajnos, 2010.05.16 19:53) 

Az uj kormány sem külömb mint a leköszönt 8 éves volt, nekik is izraelből diktálnak!



Ha volna csepp spiritusz a pucájukban szembemennének a EU val az IMF el és a nyugati világgal 
addig mig nem késő! 

Válasz 

.....
(Jut eszembe, 2010.05.16 19:49) 

Minden szlovákiában élőnek megkell adni a magyar állampolgárságot oszt jónapot ugyis egészen 
Lengyelországi határig visszajár, majd nem kell akkor veszödni.
Slotafélék meg????

Ha jól tudom eleve nem szlovákia kapta a felvidéket hanem a Csehek és lettek Csehszlovákia, no 
az megszünt ugyhogy???? 

Válasz 

népszavazás? vagy kaparóssorsjegy?
(Népszavazás, 2010.05.16 19:46) 

Vajjon egyáltalán a népszavazásokon leadott cetliket ki és hogyan kezelik mert nem értem mikor 
sokunk valamire szavaz mégsem nyer???

Kezd a szememben a szavazás olyan lenni mint a kaparóssorsjegy mindig az van rajta NEM 
NYERT!

Azt abbahagytam de a szavazásra elmentem és jóhelyre szavaztam mégsem nyert.....ki 
manipulálhatja???? 

Válasz 

globusz
(anonim, 2010.04.02 13:02) 

Ki a magyar,és ki a hazaárúló?"....Magyarnak tekinthetö minden olyan szemßely,aki magyar 
felmenökkel rendelkezik,aki ismeri a magyar nyelvetés kulturát,emellett vállalya azt a 
történelmi,kulturális és érzelmi kötödést,amit a magyar nemzethez való tartozást jelent.Aki 
számára fontosabb,néhány külföldi állam érdeke,aki a nemzeti érdekek védelme helyett a 
globalizmus eröinek szálláscsinálójává szerzödik,aki számára semmit nem jelent a magyar nemzet 
szellemi-kulturális egysége,aki nem tartja fontosnak a nemzeti identitást és a nemzet tagjainak 
szimbolikus egyesitését,az bizony nemzetellenes hazaárúló".Világos,mocskos disznók,akik 
úralyátok magyarországot,és ti döntitek el hogy a székely nem magyar de a közelmúltban 
beözönlö fajtátok,aki töri a magyar nyelvet,jó esetben,az igen!A feketepákó félék,például. 

Válasz 

Hunia
(Hazafi , 2010.03.29 20:54) 

Szégyelye meg magát Martonyi János,és minden gerinctelen alak aki kimútatta ezzel a 
magyartalan véleményével hogy nem érdemli meg a magyar parlamentben bitorló helyet.És vele 
együtt a fidesz is,mely nem határolodott el ettöl a nemzet sirásótól!Ezért szükséges az új eröre 
szavazni,a magyar nemzeti összefogásért!Hajrá jobbik!Szebb jövöt!Adjon az Isten! 

Válasz 



szabadka
(Bubu, 2010.03.29 14:57) 

Nekem változatlanul az a véleményem, hogy
a kettősállampolgársággal erősödne az összmagyarság szinte minden téren,de az
én véleményem nem sokat nyom a latban.El-
sőnek Horn mondta ki nyiltan ezzel kapcsolatban:"a határon kivüleső magyarok
oldják meg maguk a saját problémájukat",
majd nemsokára Kunce fejtette ki brüssze
-lböl kapott véleményét, miszerint euró-
pában vége van a nemzeti politizálásnak.
És miközben nem egy zsidó ismerősöm napok
alatt intézte ell a magyar útlevelett az
/állitólag/ottani zsidó hitközösségen ke
-resztül, addig a magyar tizenévig sem,
hacsak nem fizetett, de vastagon.Az utóbbi módszer viszont nem csak a magyar
nemzetiségűekre vonatkozik.Egy szerb,ro-
mán stb.is előbb megkapta ká-got ha fizetett.Igaz nem olyan rövid idő alatt
mint a kiválasztott nép sarjai,de az ő
zsebükben is ott van a kék utlevél. Ha hozzáférhetőek lennének az adatok arrol hogy hány 
nemmagyar kapott kettősállampolgár-
ságot bizonyára eléggé kellemetlenül meglepődnénk.Amúgy a brüsszeli jóváhagy-
ást illetőleg megemliteném,hogy a portugálok és a spanyolok is egy két há-
rom éve minden hajcihó nélkül három hét
leforgása alatt meghozták a törvényt
miszerint minden sapnyol s portugál a nagyvilágban ha kérik, meg is kapják az
honi űtlevelet letelepedési feltétel nél-
kül.A szerbek is jóváhagyták..,na de ez
már lerágott csont.

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.03.29 14:12) 

Mi mindent tudomásul kell vennünk, másoknak semmit. Ebben a vitában, amikor az még forró volt 
kifejtettem véleményem. Egyedül a magyar kormány dontésén (mégcsak szavazás, sem 
parlamenti, sem népi nem kell hozzá) múlik. Hogy miért igen, arról, regényt lehetne írni, ahogy 
mondani szokás, hogy miért nem, számomra felfoghatatlan, hacsak nincs valami turpisság a 
dologban. Az új kormány, ha nem ezzel kezdi, minden gazdasági mesénél előbb, végkép lejáratja 
magát és elkezdi a leépülést akár az MSZP. És ne feledjük, gazdasági fellendülést csak az 
összmagyarság mozgósításával érhetnek el. Én kérni fogom az állampolgárságot, de eszem 
ágában sincs a túlbürökratizált lemerevedett állam karjaiba repülni. Hogy miért kérném, mégis. 
Félek, az ilyen felvetések után meg sem értenek. 

Válasz 

Budapest
(Klara, 2010.03.29 08:58) 

Martonyi Janosnak elobb emberre kellene valnia.
Kettos allampolgarsag mindenkinek jar a vilagon.
Mi lenne az USA-ban elo 2oo millio emberrel,ha ez a 
dolog nem mukodne.
Ha nem tudna ez az elvtars,hatterbaratai altalaban
3-4 vagy 5 allampolgarsaggal is rendelkeznek szerte a vilagon.
Allampolgarsagot azert nem szavatattak meg mert idegenek telepulnek be folyamatosan 



magyarorszagra.

A fergektol kellene megszabadulnunk a Martonyi felelktol. 

Válasz 
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