
Hegel
(Plósz Sándor, 2010.05.19 09:02) 

Kedves hegel!
Köszönöm felajánlott segítséged.
plosz@t-online.hu
Megpróbálnám én is.
Köszönettel
Sándor 

Válasz 

segithetek?
(Hegel, 2010.05.16 18:30) 

Mo-n a nyugdijasoknak időnként (3évenként) lehet és esetedben kell!-is nyugdijemelést kérni 
soron kivül! 
Ha gondolod egy mélcimet ha küldesz én viszontpostával egy nyomtatványlapot beszkennelve 
amit a Váci u 70 be ajánlva beadsz! 3 évenként 3-5000Ft emelés+az évi amit mindenki kap.

(énis nyugdijas ugyhogy ez tuti) 

hegel@tvn.hu 

Válasz 

Fritzi
(P.S., 2009.11.05 11:07) 

Kedves besenyő! Fritzi!
Küldj egy emilt a plosz@t-online.hu ra és tájékoztatlak.
Nem tudok élni Mon 58 000.- Ft nyugdíjból.
Üdvözlettel
Sándor 

Válasz 

foszforforgalmi kutatások?
(Fritzi, 2009.11.04 16:38) 

Kedves Sándor!
Örülnék, ha Zolin keresztül küldenél néhány anyagot a kutatásokról. Érdekel mind a két - három 
téma, és szeretnék többet tudni róluk. 

A Jobbik három EU-s képviselőhelyét a választások előtt megéreztem. Barátaim nem akarták 
elhinni, csak 1-2 helyet gondoltak.
Most úgy érzem, hogy a Fidesz és a Jobbik fele-fele arányban fog szavazatokat szerezni. De 
nekünk is segítenünk kell. Mégha Spanyolországban élünk is. 
Nem vetném meg egyébként az ilyen rokonokat én sem. Legszívesebben világgá mennék, de 
szokás szerint "tartom a frontot". Ez is a besenyő génjeim csapása. 

Válasz 

Fritzi
(P.S., 2009.11.04 15:40) 

Kedves Fritzi!



Köszönöm érdeklődésed. 
Terveim, szakmailag vannak, de azokat lehet, hogy mindörökre tervek maradnak. Vannak 
tudományos terveim, mind a vízminőség-szabályozás, foszforforgalmi kutatások befejezése, mind 
algológia vonatkozásában. Természetesen mindezeket otthon kívánom elvégezni és az 
eredményeket ott hasznosítani. Nem egyszerű, mert 2001-ben Turi tette tönkre a munkámat, 
Fónagy kérésére. Ebből is láthatod, mennyire összetett a politika és még a szakmát a tudományt is 
terrorizálja. De a szándékról, hogy végigviszem, nem teszek le. Egyébként van akik folytatják a 
munkámat. (Gyermekeim.)
Örökség-visszaszerzés. Igen. Lemondani a tulajdonról soha. A tulajdon jogot elvenni nem lehet. 
Hogy azután mit sikerül használatra visszavenni, azt nem tudom. A jelenlegi magyar szabályok 
(nem nevezhetem sem jognak, sem törvénynek, sem demokráciának, mert az nincs) engem 
semmiznek ki. Türelem kell most. Meg kell várni, hogy lesz e elszámoltatás és valamilyen 
rendszerváltás az elkövetkező években, vagy sem. Ezekkel a magyarországi szabályokkal 
reménytelen Hágába bízni. Egyébként sem bízom egy ilyen nemzetközi játékban. 
Jobbik, szerintem legjobb esetben 2014-ben alakít kormányt.
Más.
Spanyolországi tartózkodásom tartós rokonlátogatásnak tekinthető.

Válasz 

tervek
(Fritzi, 2009.11.03 16:30) 

Végigolvastam. Érdekelne, mit tervezel a jövőre nézve:
1. szakmailag
2. örökségvisszaszerzést illetően

Mit szeretnél megcsinálni pl. Magyarországon. És mit a többi magyarlakta vidéken?

Az örökségeket én az ingatlanokkal kezdeném. Bíróságra adnám, hogy jogos tulajdonodat kéred 
vissza. Ha Spanyolországban laksz, Hágába. De végigjárhatod a magyarországi bíróságokat is. 
Szórakozásból. Jövőre - lehet, hogy a JOBBIK kormányt alakít, s akkor megindul a rehabilitáció.

Válasz 
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