
MAGunkert!
(Istvan, 2010.12.10 02:17) 

Akikrol itt irtunk,tisztelet a kiveteleknek,mert azok allandoan leteznek,mennyi eselyt kaptak a 
vilagtol?
A tortenelem bizonyitek a gondolkodasmodjukrol,hogy semmit nem valtozott!
Csak az eloskodes,amit mar profiszinten muvelnek!
Profi bunozok az emberiseg normalis lete ellen!
Az,aki nincs tul a "masodik eselyen" vagy nagyon fiatal vagy tajekozatlan.
A jo erzesu emberek a beke partjan vannak.
Azert kellene idoben megtenni a kello lepesek,hogy ne kovetkezzen be a SZORNYUSEG!
Sajnos vannak olyanok ,akik akkor is bekesen viselkednek mikor a maglyan vannak.Na ezek a 
BIRKAK! 

Válasz 

77714
(Valami, 2010.12.08 12:56) 

Alapvetően nem szeretem ha embereket származásuk, kinézetük, vagy valami tulajdonságuk 
alapján kategóriákba sorolnak. Mindenkinek szoktam adni egy esélyt, de másodikat már nem.

Editnek: Igen a nagyszüleim is meséltek a háborúról. Most amikor azt hiszem hogy ilyen-olyan 
problámám van az általában semmi ahhoz képest amit ők éltek át. 
Ezért én béke párti vagyok. 

Válasz 

MAGunkert!
(Istvan, 2010.12.07 02:24) 

Aki nem mer hozzaszolni,megertem!
Fe'l es fontosabb mindennel az a korulmeny,amiben el!
De a tobbi? 
/Amugy meg sok korulmeny csak kifogas!/ 

Magyarvagy? 

Válasz 

MAGunkert!
(Istvan, 2010.12.07 02:14) 

"imadnivalok"!!

Mondjuk csak ket ember letezik a foldon.
Akkor is az egyik a masik fole/ala rendelodik.
Csak az nem mindegy,melyik kepviseli az igazsagot!
Igazsag?Alapjaban veve mindenki tudja es erzi mi "AZ"!Vannak akik elferditik es felhasznaljak 
onos erdekeikhez! Mindenki tudja vagy rajon idovel,hogy ki,kik azok!Lehet,hogy azok akik Teged 
nem vesznek emberszamba?
Egyszeruen csak kerjel tole onzetlen segitseget!
Viszonozd es mikor ugy erzed egy hullamhosszon vagytok,nezd meg nincs-e megmetszve.Vagy a 
neve,vallasa,orra,szaga,stb.,de mar a fene se tudja,hogy mikor tokelte el magat a talmud
iranyitasanak,ugyhogy az igazi Magyar tudja csak felismerni/olykor meg O sem/ki az arulo!
Akinek hazaja es tortenelme sem volt,az kitalalja maganak es mindent kihasznal es mindenre 



kepes a szegyen elkerulese vegett! Ezek a ciganyok es a zsidok,akik egy torol erednek!
Hany szemet meg most is megveszi a doktoratust,kepesitest igazolo bizonyitvanyt?
Bunos genek,amelyek ellen csak visszaszoritassal vaedekezhetsz!! 

Válasz 

1 vélemény
(Edit, 2010.12.06 19:42) 

Nemrég egy 12 részes videót láttam Tóth Bálint előadásában. Ő olyasmiről tett említést, amin 
nagyon meglepődtem. Konkrétan a cigányokat zsidónak nevezte, de olyan megvilágításban, hogy 
ők még nem tudják, hogy azok, de mire megtudják, már késő lesz.
Bővebben nem fejtette ki, de kíváncsi lennék a Ti véleményetekre. 
Tud valaki erről a témáról valamit?

77714-nek.
Az én nagyapám a II. világháborúban a Don-kanyarban is volt, mint (lehet nem jól írom) szanitéz. 
Megsebesült valamikor a vége felé, majd orosz fogságba került egy Fogsány nevű településen. 
Nehezen, de túlélte. Sokan nem. Mesét is róla. Pl a forralt vizet ivott, így nem kapott tífuszt. Csont 
és bőr volt, mikor hazaért. Alig ismertek rá a családom. 

Válasz 

Az egész világot bajártuk mi magyarok
(Attila Isten Ostora, 2010.12.05 18:23) 

A zsidók is mindenütt ott vannak.
A mi dolgunk nemes küldetés.
A zsidók pedig mindent bekebeleztek.
Az még nem is lenne baj, de szándékuk a világ vagyonával nem az emberiség fejlődése, 
gazdagodása, hanem kiváltságaik erősítése.
A mammon urai közben tönkre tették a Föld bolygónkat.
Háborúk, éhínség, betegségek terjedése, globalizációs problémák: felmelegedés, sarki jegek 
elolvadása tengerparti települések víz alá kerülnek, pl. Tokyo is Hollandia, stb. Ózonlyuk, 
mindenütt nitrátos fogyasztásra nem alkalmas talajvizek. Csendes óceán atomkisérletek miatt 
sugárszennyezett. Margarinnal mérgezik az embereket természetben elő nem forduló transz-
zsírok májmérgek, szívhalál. Még azzal edják el a margarint, hogy a szívet védi! Mérgezi! USA 
betiltották már a nagy felhasználást: közétkeztetés. Egyénileg még mérgezheti magát akihez nem 
jutott el a hír.
Nemzetünk küldetése az egész bolygónkon az élet minden formájának védelme és nemesítése. 
Akkor is ha valakinek ez nem tetszik! 

Válasz 

77714
(Valami, 2010.09.14 10:36) 

Sziasztok!

A magyar férfiak mint katonák a II. világháborúban a fronton voltak. (nagyapám is évekig) 
Tudomásom szerint a frontról nem vittek el senkit semmilyen táborba. Csak azokat tudták itthon 
"összefogdosni" akik el tudták intézni hogy ne keljen bevonúlni a hadseregbe. Akkor rájuk nem 
vonatkozott az egyenlősdi???? De nem kell itt tömegeket bűnbakká tenni. Szerintem a világ 
történéseit néhány család irányítja, melyek igen jól értenek a pénzhez, kommunikációhoz, 
médiához, és az államfők irányításához is. Ehhez minden eszközt bátran használnak. 
Tapasztalatuk van hogyan kell hülyíteni az embereket hogy közben észre sem veszik hogy 
manipulálva vannak. Kár hogy így történt. Figyelj Önmagadra. A belső intuiciódtól kérdezzd meg 
hogy ez az információ igaz vagy hamis. Légy boldog! Álhatatos! Magadban termtsd meg a rendet, 



és ez fog kiteljesedni körülötted. Keress, kutass, használd. Ez legyen a jelszód.Tisztulás jön. Ez az 
elnyomók lelkében is változásokat fog ébreszteni. Az igazságot szabad Neked kimondani! :-) 

Válasz 

SZEME
(Boncsa, 2010.08.21 07:22) 

Miskolcon mi is ezt szeretnénk megvalósítani, sok minden más mellett. http://www.szeme.hu
Én is tagja vagyok a Szemléletváltást Miskolcon Egyesületnek. 

Válasz 

Cigányok
(Vmari, 2010.08.20 23:34) 

Cigány- és élősködőköpködés-ügyben ajánlom figyelmetekbe az érpataki polgármester: Orosz 
Mihály Zoltán eredményeit. Én Bösztörpusztán hallgattam végig az előadását, lebilincselő volt.
Ő RENDET csinált és tart a falujában, mert amit ember csesz el, azt embernek kell helyrehoznia. 
Ami kicsiben ment, menni fog nagyban is.
Az interneten van bőven róla elérhető anyag. 

Válasz 

Hunia
(Hun, 2010.08.18 19:57) 

Hunter!Nagyon jó véleménnyel vagy a cigányok iránt.Ki kell ábrándicsalak.Természetesen,ebben 
egyett értünk hogy a zsidókat terheki a felelöség a mértéktelen cigányszaporúlat miatt.Ez a két 
nemzet,nem véletlenül volt a fasizmus célpontja.Nagyon hasonlóak egymásra.Mindkét rassz közös 
jellemvonása:a ravaszság,gátlástalanság,a fizikai munkával szembeni undor,holtakon keresztül 
gázolás az érdekeik elérésében,és ezt szó szerint kell venni,a tetü modjára idegen nemzet testén 
élösködés stb.Ami meg külömbözteti öket:a zsidó kivételes inteligenciája,tanulásra való hajlama,a 
világ uralomra való törekvésük.Ahogy nem lehet,és nem szabad pitbul kutyákat szaporitani 
mértéktelenül,úgy nem volna szabad cigányokat sem.De ezt ma már felesleges magyarázni miért. 

Válasz 

Infó
(Hitler_Apó, 2010.08.09 17:16) 

Kedves MAGYAR testvéreim számára egy kis olvasni való! :)
http://www.protocolz.com/pro/protocols-hungarian.pdf 

Válasz 

ZSIDÓK MAGYARORSZÁGON
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.06.18 07:25) 

Hát persze, hogy voltak. Mindenütt ott voltak/vannak, ahol anyagi hasznot lehet remélni. 

A zsidók ugyanúgy adtak pénzt Mátyásnak Zengő vára felépítéséhez,és ugyanúgy az ellenségnek 
is. 

Ki tudja,kié a győzelem, de a profitot én zsebelem be. 

Ez a jelszavuk!



Ezek mindig itt voltak. De végvári katonát, hazavédő politikust, lovaskatonát, felkelőt, trónkövetelőt 
stb. nem találunk köztük.

Maradtak a háttérben, amíg magyar őseink vérüket adták a hazáért. Miképpen a tótok és cigányok, 
nem államalkotó népek.

SUNNYOGTAK. A küzdelmektől távol dörzsölgették a tenyereiket, honnan jöhet be több pénz.

Tolják maguk előtt a cigányokat, mert őket meg lehet téveszteni. Hitték sokáig, hogy így urai 
lehetnek a Talmudban megfogalmazott gojpusztító alapelveknek.

Egyre görcsösebb az ámokfutásuk. 

Közben ébred a magyar.

Nem fog sikerülni!!! 

Válasz 

MEGOLDAST KERESD
(HUNTER, 2010.06.17 13:55) 

VeLemenyem, nem a cigany a hibas,hanem mindig minndenben a zsido, a zsido vagta le ugy a 
köznapi eletet hogy a jövöben ne legyen munka. Mert nem is lett ugy nevelve, növesztve a cigany, 
hogy dolgozzon, hanem kell hogy lopjon hogy eletben maradjon, mert mas lehetösege nem marad, 
de igy lesz a magyar is nemsokara, nem minden cigany rohadek, a ciganysag ra van uszittva a 
magyarra, meg penzt is adnak neki ölje a magyart, a zsido a hibas, a cigannyal tudatni kell hogy 
nem a magyar az a rossz, hanem a zsido, az uszitja a ciganyt. De magyarnak ki kepzett es tanult 
annak sem lesz munka, mert a zsido mindent meg tesz annak erdekeben hogy ne legyen munka a 
magyarnak, nem hogy meg a ciganynak, mindenben a zsido a hibas, a zsido is irtja a magyart es 
meg a cigannyal is öleti a magyart a zsido, most az a kerdes mit csinal a zsido akkor ? mikor mar 
nem lesz mas az orszagunkban csak cigany, erre kellene a valasz !! Kedves cigany testverek, nem 
a magyar az az ellensege a ciganysagnak hanem a zsido, de ezt hogy atlassak tanittasban es 
nemi olvasottsagban kell megkeresni, hogy mire is kepes a zsido az emberiseg ellen.Miden faj a 
zsidon kivül a zsidok vallasaban az egy emberi allat, tehat akkor nem csak a magyar, hanem a 
cigany is, csak a cigany az alul iskolazottabb ! Megoldas.. a ciganyt tanittani kell hogy tudja meg ki 
az igazi ellenesege es akkor a cigany kerdezze meg a zsidot, hogy mert ilyen egy faj a ZSIDO 
emberiseggel szemben ! 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.06.17 13:06) 

Ez történelem, ha elfogadod a honfoglalás un. klasszikus elméletét, akkor bizony 1200-as években 
lehettek itt zsidók, és nemcsa itt. Olvastad az Ivanhoet és hasonlókat. Különben ez történelem, 
utánna lehet nézni. 

Válasz 

Judapest
(Buga Jakab, 2010.06.16 17:23) 

A Nagytatam igy hivta Pestet egyszer mikor a haboru elotti idorol beszelt. Mosolyogva 
mondta:Judapest. Akkor nem ertettem, de most mar igen. Tatam azt is mondta, hogy a zsido 
megbizhatatlan es minden rendszerben jelen van mert a hatalom oldalan all a meggazdagodas es 
hatalom reszesedes remenyeben. Lehet Magyarorszagnak jobboldali kormanya, a zsido majd 
atigazodik es diszmagyarban, kardal az oldalan jelen meg. Csinaltak ezt Horty idejeben is. Igaz 



akkor nehezebb volt szerepet jatszaniuk mint peldaul a kommunizmus, vagy most, a hamis 
demokracia alatt. 
Szerintem, nekunk Magyaroknak, kevesebbet kellene filozofalni es ertelmisegit alakitani. Mikor 
Afrikat jartam, ott jottem ra, hogy csak a tanultabb, magastudasu es muveltsegu nepeket lehet 
elnyomni, mert vegulis ok, sajat maguk elnyomoi. A primitivebb nepeket inkabb vezerli a tuleles 
osztone. Oket nem nyomoritja mas jogainak fenntartasa. Ha valaki nemtetszik akkor elojon a 
Samburu landzsa es kesz! 

Válasz 

Elég nagy FAX - leírjam?
(Trakta, 2010.05.05 12:05) 

Elég nagy FAX, inkább dugja el, még megront valakit!
(Az sem érdekel, ha Zoli ,,kiszerkeszti", amit írtam!) 

Válasz 

Gy.K.
(Anti, 2010.05.04 22:37) 

Vereckei szoros:(Hirdetési tábla)
Jönnek a lovasok és társzekerek.

Kikiáltó:kocoganyt, bozoganyt, mindeféle hofoglalasi esközt tesssé!
Fordítás:
Kacagányt, buzogányt, mindenféle honfoglalási eszközt tessék!

Válasz 

Budaors
(Olga, 2010.05.02 12:22) 

Valasz Hunianak.
Mielott On elhiszi azt amit irt, en kiiagazitanam.
Vannak, akik isznak. A magyarok tobbsege nem iszik.
DE ismerek en alkoholista zsidokat is, akik nagyon magas beosztasban, az alam penzen 
dorbezolnak.
Sot olyat is, akik odapisilt a taxiba, amikor reszegen szallitottak haza. 

Válasz 

Europa
(Mata Hary, 2010.05.01 16:29) 

2010.Május 1. Duna televizió.Délután 16 óra.Korbuly János életrajza,tömjénezése.1956 útán 
vagyunk.A foradalmárok akasztása utáni idöszak.Ökelme Cselényi Lászlóék szerint kommunista 
nem vólt.Távolról se vett részt a foradalom leverésében.De 1962-ben Kossúth dijjal egyetemben 
mercedesz személygépkocsit is kapot.Olya fenomenális képességekkel rendelkezett,hogy csúpa 
vezetö beosztásokat szerzett.Az nem számitott hogy semmihez nem értett.De annál inkább a 
magyar nemzet pusztitáshoz.Szerintem egyike volt Kádár/káhán/János egyik bizalmi emberének 
akik lelkesen készitették elö a terepet az eljövendö zsidók általi inváziónak.Brávo Duna nemzeti 
televizió!Ügyesen csinályátok!Ti vagytok valójában a magyar nemzet sirásói.Sajnos a magyar 
beszedi a maszlagot. 

Válasz 



Kivételesen jó dolguk volt nálunk...
(vmari, 2010.04.28 08:53) 

Bunyevácz Zsuzsa egy itt felrakott írásából idézet a zsidókról:

"...Krónikáink szerint Árpádék a Kárpát-medencét jogos örökségüknek tekintették, és nem 
véletlenül érkeztek ide. Tény, a Kárpát-medencében Árpádék érkezését megelőzően találunk 
néhány leletet, ami arra utal, hogy zsidók is éltek itt, ugyanúgy, ahogy a Római Birodalom egész 
területén. Ez persze nem jelenti azt, hogy a zsidóság "őshonosabb" a Kárpát-medencében a 
magyaroknál ahogy azt néhányan szeretnék elhitetni... 

...Az Árpádék érkezésétől 1526-ig tartó közel 700 éven át a magyarok egy erős, nyílt katonai 
küzdelemben verhetetlen királyságot hoztak létre Európa közepén.

Kohn Sámuel, Sebestyén Károly, Száraz György vagy Fejtő Ferenc nem nevezhető 
szélsőségesnek vagy történelemhamisítónak. Egybehangzó megállapításaik szerint a Magyar 
Királyságban messze jobb sorsuk volt a zsidóknak, mint Európa többi részén... 

Tény, hogy legalább a XIV. századig Magyarországon a zsidókkal szemben nem fordultak elő 
olyan szervezett erőszakcselekmények, mint nyugati hitsorosaiknál.

Ezt a magyar nép türelmesebb hagyományai és karaktere éppúgy magyarázza, mint a fiatal 
királyság uralkodóit, egyházi és világi adminisztrációját egyesítő szándék elsőbbsége, hogy a 
pogányság maradványai ellen harcoljanak írja például Fejtő Ferenc... 

...Mátyás koronázási menetében zsidók is részt vettek, 1458-ban megerősítette kiváltságaikat.
Uralkodása alatt nem esett bajuk. 1477-ben zsidó prefektúrát létesített. Az udvarhoz is bejáratos 
volt a zsidó prefektus. Uralkodása idején több kitért zsidó fontos szerepet játszott a közéletben...

...Az említettekhez hasonlóan nem igen beszélünk a zsidó származású Szerencsés (Fortunatus) 
Imréről, akiről még a Zsidó lexikon is a következőket írja: 1520 körül mint "állami főbb képviselő 
érezteti csöppet sem hasznos befolyását a kincstár kezelésében." 
Őt okolták azért, hogy Nándorfehérvár elesett 1521-ben, mert későn küldte a pénzt, valamint 
"káros és erkölcstelen" javaslatot tett II. Lajosnak a pénzügyekkel kapcsolatban. 
Ahogy arról se, hogy egy héber kútforrás szerint Budát a város zsidó lakói adták Szulejmán szultán 
kezére!
Talán ez is közrejátszott abban, hogy a török kiűzése után a fosztogató katonák katasztrófát 
jelentettek a zsidóságnak, különösen a budai zsidóság ellen léptek fel. Szemükre hányták, hogy 
együttműködtek a törökökkel, és támogatásukat élvezték..."

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/bunyevacz-zsuzsa_-magyarsagkutatas/4919 

Válasz 

Hunia
(Hun, 2010.04.27 23:20) 

A zsidók is pontosan úgy laktak a magyarok között 1200-ban,mint az oláhok erdélyben.Azaz 
sehogy.Akkor mivel magyarázható hogy a mai napig eszi a fene öket,és csak úgy özönlenek,és 
szerzik meg a kettös állampolgárságot fútoszallagon.Miközben a becsületes székely asszony 
kérelmét a "köztársasági elnök úr",nem kegyeskedett aláirni.Aki persze szintén zsidó!Igy már 
érthetö a magyarok iránti gyülölete.Ezt az örökös agymosottságot pedig el kell felejteni magyar 
részröl.A meztelen igazság az hogy a magyar igen hajlamos a részegeskedésre.Az pedig még 
gyerekkoromból felrémlik,amit egy Kolozsvári kocsma ablakán láttam:"Az alkohol öl,bútit,és 



nyomorba dönt".Világos?A magyart elbutitotta az alkohol!Nem pedig a kommunizmus!De talán igy 
szalonképesebb,mintsem szembenézni a kegyetlen igazsággal!Ne hazudjunk már legalább mi 
magunknak!Szinte nincs alkalom hogy ne nyúljon a magyar a pohárhoz.Ma pedig már halvány 
göze sincs mit jelent ez a szó:PATRIOTIZMUS! 

Válasz 
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