
Cserbenhagyas!
(Istvan, 2011.07.07 02:08) 

Orvosok!

Azok az orvosok akik ezzel tisztaban vannak es fogjak magukat es elhuzzak a 
csikot ahlyett,hogy osszefognanak,megerdemelnek,hogy elvegyek a diplomajukat !
Miert?Mert valamire feleskudtek es ,ha az nem szamit nekik kiket fognak gyogyitani,
valoszinuleg az ellensegeinkbol sokat,akik a vesztunket akarjak!
Ez a tipikus cserben hagyasos baleset esete,de meg annal is rosszabb,mert a cserben hagyott 
eppen a "csaladja tagja".
Hol vannak a nemes gondolkodasu emberek?Csak az egzisztencia,meg a
penz szamit??
Ezzel azt uzenik a nem orvos magyaroknak: Le vagytok ...........!!!!!!!! 
Az ilyenek menjenek is,mert az biztos,hogy az e fele osztonos lenyeket en
nem tartom vissza! Az elet majd elintezi magatol!
Elaruljak a hazajukat nem kulonben,mint a politikusaink.
Lehet,hogy le kellene kuzdeni az Isten komplesszust es leereszkedni a foldre!
Beallni legalabb a tiltatokozok koze,barhogy derogal is!
Jobbat tudok,ha mar tobbet tanultak,mint az atlag,akkor vezessetek oket
a megoldas utjara!

Egy amerikabol visszatert szegeny ember. 

Válasz 

Re: Cserbenhagyas!
(kispipin50, 2011.07.25 13:05) 

Maximálisan egyetértek! Egy orvos , ha Magyarországon tanul, akkor tudnia kell,hogy milyenek 
manapság a körülmények nálunk..és azt is tudnia kell,hogy EGY ÉV ALATT NEM LEHET 
KÁNAÁNT CSINÁLNI az elmúlt jó néhány év számláit nem lehet 1 év alatt visszafizetni ! 
Tudomásul kell vennie annak aki ORVOSNAK tanul,hogy milyen körülmények között dolgoznak az 
egészségügyi dolgozók (is)! Aki friss diplomával a zsebében kimegy külföldre dolgozni, az fizesse 
vissza a taníttatásának a költségét ! 
Aki pedig a körülmények ellenére elvégzi ezt az iskolát, az TEGYE A KÖTELESSÉGÉT ÉS 
GYÓGYÍTSON ! 

Válasz 

Szabadka
(Andor, 2011.07.24 12:48) 

Akkor mi a gond ? ! Hát többek közt az hogy,
hányan olvashatják ezt, és az ehez hasonló nem-
zeti közérdekű."csipanyitó" leveleket, ötvenen,
százan ? Nagyon kevesen !Szerintem a közérde-
kű hasznos tartalmú leveleket összegyűjtve ki
kellene nyomtatni, és országszerte szétszórni mint a kopogtató cédulákat. 

Válasz 

Kiárúsításhoz
(Kata, 2011.07.23 06:50) 

Kedves Sándor!
Sajnos a leírtakban igaza van, de azt kellene kitalálni hogy hogyan lehetne minél szélesebb körben 



az emberek figyelmét felhívni,a hazánkban zajló folyamatokra, sokan nem látják a veszélyt, fel 
sem tételeznek ekkora gonoszságot. A történelem órákon nem tudhatták meg az igazat. A tanárok 
szintén bűnösök, hiszen ha utaltak volna néha egy-két dologra akkor legalább néhányukban 
érdeklődést ébresztettek volna az igazság keresésére. Azt hiszik sokszor ha szóba kerül a haza 
kiárusítása hogy képzelődik az ember, mintha elfeledtünk volna gondolkodni, és látni kicsit 
tovább,az orrunknál. Sajnos ha nem ébredünk, és teszünk ellene akkor az Isten irgalmazzon 
nekünk s az unokáinknak, nem fogják áldani neveinket. 

Válasz 

Re: Kiárúsításhoz
(Lívia, 2011.07.23 12:41) 

Kata, kedves! Sajnos azt tapasztalom, hogy ez a nép olyannyira le van butítva, beleértve a 
fiatalságot, hogy képtelen elfogni, megérteni, látni az országban/világban zajló eseményeket. Nem 
arról van szó, hogy fel sem tételeznek ekkora gonoszságot, hanem funkcionális analfabéták 
vesznek körül minket, akiket a média manipulál. Mindig próbálkozom emberek szemét felnyitni, 
mindig, mindenhol. Csak néznek rám bután, üvölt róluk, hogy még a szavaimat sem értik meg, 
nem ám azt, ami körülöttük és velük történik! Való világ? A TV-ben csüngenek rajta! 

Válasz 

kiárusítás
(Sándor, 2011.07.08 08:53) 

A magyar haza teljes kiárusítása folyik. A gáznál sokkal (!) értékesebb és könnyebben 
hozzáférhető IVÓVÍZ eladása folyik napjainkban. Legfrissebb infóim szerint a legjelentősebb kutak 
már zsidó kézen vannak. Folyik a falvak felvásárlása is, ma még "fű alatt". 5-10 éven belül pedig 
beüt a valódi szolgaság. Ami m van, az csak egy gyenge bemutató abból, hogy mi vár ránk... 

Válasz 

miklos.gyore@ges.hu
(Győre Miklós Gábor, 2011.07.07 10:30) 

Kedves Nagy Levente! Mindig érdeklődéssel olvasom írásait, tisztelem éleslátását és 
szókimondását. Írásában egy dolgot téves említ meg. Ez a Makó-i árokban lévő gázkészlet 
kérdése. Régről tudott a szakma arról, hogy ott, nagy mélységben jelentős gázvagyon rejtőzik. De 
ez így marad még jó ideig, mert a legutolsó kutatások és kitermelési próbálkozások óta egyetlen 
dekát vagy köbmétert sem hoztak felszínre. A ki-termelő kutatófúrással kísérletező kanadai cég 
tönkre is ment ebbéli próbálkozásában. Ugyanis jelenleg nincs alkalmas mód és módszer a 
"jelentős" gázvagyon kitermelésére.
Üdvözlettel! Győre Miklós Gábor 

Válasz 

szántód
(szabó éva, 2011.07.06 13:08) 

Ez így ahogy van minden magyar ember érzi csak nem mindenki tudja,hogy ezek a 
rendellenességek miért vannak.
PL. tegnap pesten ingyen osztogatták a csipszet.Úgy hordták valójában a tudatlan emberek mintha 
ingyen adták volna.Kaptak és örűltek az ingyen adott méreg csomagnak.Ez a mű kajára való 
rászoktatás.Ez olyan mint az internetet is ingyen lehette használni a faluházakban, csak szokjanak 
rá az emberek.Most a csipsz is ezt a célt szolgálja csak ez az életünket ojtja ki.Ezzel a 
rászoktatással szintén feltudják gyorsítani a mielőbbi gyógyszerre való kényszert,,, már aki túl 
éli.Teljes egészségtelen anyagokat tartalmaz.
Kérem,, mit adnak ingyen? 



Válasz 
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