
Kulcsok
(Adrienn, 2011.08.09 09:43) 

"A rendszerváltásnak nevezett korban ki hatalmazta fel a bukott bolsikat a társadalmi átalakításra? 
Ki hatalmazta fel a "kerekasztal lovagjait", hogy nevemben és helyettem tárgyaljanak, döntsenek 
az én és gyermekeim sorsáról?"

Ez lehet a dolgaink alapja...azaz: Ha összeáll egy "csapat" azonos vízióval..azonos tudattal, 
akarattal..akkor dönthet az irányokról...valakik mostmár dönthetnek, hogy vége ennek a horror-
víziónak..rendet kell tenni.. 

Válasz 

Re: Kulcsok
(Plósz S., 2011.08.10 11:07) 

Adrienn! A csapatnak valamilyen világhatalmi tömörüléshez kell tartozni, mert különbem elbukik. 
Lásd a 4"S" SólyomSoltSurányiSimor és természetesen sok-sok társai. Az első kettő a bolsevik 
hatalmi ághoz kötődik, ők a főfelügyelők, a minden mást elkaszálók, a második kettő a pénzügyi 
hatalom küldöttje. Ezek veszejtik el az országot, ha hagyjuk, hogy az alaptörvény és a történeti 
alkotmányt is semmibe vegyék. 

Válasz 

TÚLÉLŐK
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.29 10:12) 

Ezek nem tünnek el! Gátlástalanul, gerinctelenül túlélnek mindent, és ott maradnak a húsos 
fazéknál.

"...A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. 
Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és 
szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember 
számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit 
a keresztyén etika így hív: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek... egészséges szellemű 
európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy 
kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak 
személyes boldogulása úgy kívánja..."

(Szolzsenyicin: Lenin Zürichben ) 

Válasz 

Az igazság nevében.
(Kertész Gábor, 2011.03.03 14:26) 

Üdvözlet!
Nem szabad elfelejteni, mindent "csak" emberek tesznek, csinálnak. A KGST-ben is csak emberek 
dolgoztak. Biztos, hogy első volt a megbízhatóság és csak aztán a hozzáértés. Létezett a 
korrupció is természetesen. Persze század vagy ezred mértékben mint ma! Egy barátom jut 
eszembe: (az intelligenciájáról csak annyit, tud írni, olvasni) - Apám is utálta a szovjetet, mert két 
évig volt hadifogságban. - Ki küldte oda???? Ez és hasonló világrengető dolgok, ami megelőzte az 
Őn által írtakat. Mi a manóért kellett nekünk kétszer is megtámadni egy ilyen hatalmas népet?
Üdvözlettel, K.G. 

Válasz 



Re: Az igazság nevében.
(Szerző, 2011.03.04 18:48) 

Kertész úr! Az igazság nevében sem értem mit és miért kérdez.
Hadifogságba sem a Nagyapámat, sem az Apámat nem küldték, vitték és meggyilkolták őket.
Miért támadtuk meg kétszer a nagy szovjetúniót?
Hát, először valaki szovjet felségjellel bombázta Kassát, másodszor nem mi, hanem ők támadtak 
meg minket, ha jól tudom. Megegyeztek, hogy mennek, azután csak jöttek és öltek.
Nagy kiterjedésű ország, de mint nép, nem nagyobb nekem, mint egy kisebb. 

Válasz 

Gál István
(Plósz S., 2010.09.11 19:33) 

Kedves Gál Úr!
Én csak a saját fejemmel tudok gondolkozni. A témáról leírtam ami tapasztalásom volt és nekem 
hiteles kútfőktől származik. 

Válasz 

gallikusz@citromai.hu
(Gál István, 2010.09.09 00:37) 

Kedves Jóemberek, itt a hiba; meg kellene próbálni, nem pólusokban gondolkozni, ezenkívűl, a 
más fejével is. ..............Ha azt állítom,hogy a Kádár korszak sokszorosan jobb volt a mostaninál, 
az nem jelenti azt, hogy én visszasírom és sírjuk egyútt vissza. Ki nem állhattam azt az időt, tőlünk 
is vettek el földet ("kishaszonbér"), lakott a házunk egy szobájában "rászorult" család; nálunk 
naponta szólt a Szabad Európa Rádió...nem adtak útlevelet, mert a kérelmem, "sérti a Magyar 
Népköztársaság érdekeit", voltam a fogdájukban; stb. 

Mégis: Azt állítom, hogy a magyar történelemben egyedülállóan ez a kor(szak) emelte ki az 
irdatlan mélyszegénységből a lakosságot. Ingyen tanulhatott, járt neki ingyenes orvosi ellátás 
(kártya nélkül is!), rendes munkahelye volt, szerény fizetéssel, de a cigánygyerek, zsömlével 
focizott. A mezőn dolgoztak az emberek, nem volt ennyi depressziós; Volt buszgyárunk, két 
teherautógyárunk, modern mezőgazdaságunk, tévégyárunk, de mindenki tudja, minek folytassam. 
Magyarország, amióta St.István kiegyezett a némettel (hogy ne húzzák karóba), a népe felét, 
odaadta gályarabnak (minden gályán magyarul beszéltek) na és ami azután következett; a 
kézlevágások. Ez volt az ára, hogy a "magyar rablóhordát" nem likvidálta totálisan a páncéllovagok 
hada. Azóta gyarmat Magyarország. Az orosz, beérte a vörösnyakkendővel, de nem vette el a 
házad, az iskolában Petőfit tanítottak........
Míg most, hogy újra német-osztrá-zsidó gyarmat lettünk, totálisan lenulláztak mindent ami magyar. 
A germánnak, az ÉLATAD KELL!. Orbáncigány és bűnbandája, tolvajtörvényt hozott; ha a zsidó 
hipermarkecben egy MAGYAR bunkó biztonságiőr (aki HAZAFI) lopáson(?)ér, hívhat rendőrt, az 
megbilincselve azonnal bevihet a fogdájukba... a magyar átlagidióta azt hiszi, hogy ezt a 
cigányokra hozták. Nem!!!!, ezt a magyarok palesztínosítására hozták! és egyedülállóan fasiszta-
cionista. Nem azért, mert börtön jár a legkisebb lopásért is (bár ez is aránytalan), hanem mert 
ezután, bárkit, akit egy szemétmocsoktetvesMAGYARbiztonsági őr, kiszúr magának, rendőrt hívhat 
(tökmindegy, hogy jogos v. nem), aki megbilincseli TÖRVÉNYESEN. Ilyen törvényt se Sztálin, se 
Hitler nem hozott. de ez a gyakorlat a megszállt Palesztínában, a palesztínokkal szemben. De itt, a 
magyar, a magyar ellen szemétkedik. És ezt, senki nem látja Magyarországon, mert az emberek 
IDIÓTÁK. Annyi erőszak meg pajzánkodás van a tévében, hogy már nem is emberek laknak itt...
Ezért állítom, hogy a kádárkorszak ennél, többszörösen jobb volt, EMBERIBB és közel volt a jóléti 
országhoz. 

Válasz 



Plósz S.
(gallikusz 1. rész , 2010.08.10 05:58) 

"gallikusz rovata a reflektor",
... mondta a Szabad Európa rádió és sokszor eltúlzott, mások által uszítónak nevezett, - sokszor 
tényleg a fele se igaz, de azért nagyon jó,- szövegeket mondott. - Jutott eszembe e-mail címéből.

Lefordítva az Ön hozzászólásának nyelvére: "A Kádár rendszer tejjel mézzel folyó Kánán volt, 
gyere inkább együtt sírjuk vissza.

Sírja vissza a radai rossebb azt a rabló, gyilkos rendszert! Mondom én. (Egyébként meg, - a 
kommunizmus bűneinek a tagadásával is felérne.)

Tisztelt Gál István úr!

A vélemény szabad és jó ha van egyetemes érvényű érvrendszere, igazságtartalma.

Szerintem:

Trianon utáni Magyarország független volt a Horthy korszakban egészen 1944.03.19. a német 
megszállásig.

Demokratikus jogállam volt ugyanebben a korszakban, egészen 1944.10.15. a Szálasi puccsig.

Igaz, a szélsőjobbot, szélsőbalt lenyeste ez a demokrácia, - de ez volt benne a jó, a nagyszerű, a 
békés országépítés záloga.

A társadalmi-gazdasági, műveltségi fejlődés, a nemzeti összetartozás csúcsra járatása volt ez a 
korszak. Páratlan voltát objektív számok mutatják. (itt a honlapon is)

Szovjet megszállókról, humanitásukról nem beszélek. (Apám, Nagyapám meggyilkolták a 
gulágban. Elhurcolt civilek voltak,- malenkij robot.) 

Válasz 

Plósz S.
(gallikusz 2. rész , 2010.08.10 05:56) 

De én emlékszem a MAORT-ból koncepciós gyilkosságokon átvezető MASZOLAJ-ra, a 
MASZOVLET-re, a Corvin áruház elrablására, a Weisz-Mafréd Művek szovjetesítésére, stb. 
Hallgatnak róla, mint az a bizonyos a fűben, de lehet, hogy csak ön nem tud ezekről.

Az ön által felsorolt gyárak, mind a kommunizmus által elrabolt és az egykori világszínvonalról 
negyven év alatt lepusztított gyárak, valóban voltak, működtek, így-úgy. Államosításukkor ígérték a 
kártérítést a törvények.

Azután ha a magyar elme, gyártott egy világszínvonalat, mint a Dutra-80, 120, az UE-28, a titán 
kinyerése és feldolgozása tímföldből, stb. akkor a traktorgyártást leállították és a KGST máshol 
gyártotta. A titánt, a hazaáruló Kádár, Kapolyi odaadta az orosznak, az alumínium egyezmény 
keretében.

Ma gazdagabbak lehetnénk, mint Luxemburg, vagy Hollandia.

De csak a kádárminiszter Kapolyi gazdagodott meg.

"Na és!"?



A mezőgazdaságban a földek nagy hányada szintén elkobzott föld. (Nem a mindenki által 
elfogadott 1945-46-os földosztásról beszélek. Az én földemről, többek között, amit 1949-52. között 
raboltak el, kártérítést ígérve, Tvr-jeikben.) Egy négyzetmétert nem kaptam,- mit?, nem tudtam 
visszavásárolni. Ma is szívesebben művelném földem, igazgatnám a cégem, mint önnek adom az 
ismertetést a valóságról.

"Míg ma, a NYOMOR a köbön",- mondja ön.

EZ, A KÁDÁR RENDSZER TERMÉKE, EMBERI ÉS ANYAGI, /hitelek/ PRODUKTUMA.

Az ön által is emlegetett kerekasztalt a Kádár termékek, a rendszer ürüléke, ülték körül, 
reformkommunisták, kiszkutyák, az ezek által szervezett ellenzék, és néhány jólfésült lakáj. Nem 
akartak ezek mást, (tudatos a nem ők) mint a diktatórikus politikai-gazdasági hatalmat átjátszani 
saját maguknak, - némi külföldi közreműködéssel,- pénz irányította társadalmi elbutítás és 
gazdasági hatalom volt a cél.

A tulajdon maradt a rablók és orgazdák kezében, a tulajdonos ugyanúgy kisemmizett, mint egy 
munkanélküli. Kapott egy munkanélküli segélyt, amit kárpótlásnak neveztek. Természetesen 
mindez jogi nonszensz, mert az elkobzási törvényeket nem törölték, a kártérítési passzust sem.

A jogi hátteret, a kádárista bolsevik parlament által kijelölt Alkotmánybíróság, majd az azok által 
ajánlott LB összjátéka, biztosította.

Csak megjegyzem, hogy tudomásom és vizsgálataim szerint, az AB-t egyetlen "rendszerváltó" 
parlamenti ciklus sem erősítette meg, törvénnyel.

Hát ez a magyar rendszerváltás. A totális ORGAZDATÁRSADALOM.

EDDIG. - 2010. 

Válasz 

gallikusz@citromai.hu
(Gál István, 2010.08.09 12:02) 

Sajnálatos ami történt...minden kornak van nyavalyája. És aki áldozat, annak trgikus minden ami 
történt, a korral együtt. Azonban a dolgok rendje viszonylagos.
Magyarország, soha nem volt független, magyar ember soha nem lépett be a cifraházba, eltekintve 
attól a néhány kisdiáktól, akiket becibáltak szájtátani.

És ha ez így van, látni kell, hogy a gyilkolászások kora közőtt is van különbség. És ha különbség 
van, akkor éppen a Kádár javára írhatóak a pozitívumok. A szovjet megszállók, beérték a 
vörösnyakkendővel, a lakosság zöme tisztes szegénységben élhetett, de ÉLHETETT!!!! 
Megmaradhattak a gyárak: Ganz mozdony és vagon; Ikarus busz; Csepel autó; Rába autó; 
Videoton; Orion; a mezőgazdaságot elírigyelte a német; a mezőn, dolgozhattak; STB!!!
Míg ma, a NYOMOR a köbön, a Kádár által szépen felújíttatott és újakat épített kórházak 
széttocsikolva. Magyar ember nem mer befeküdni, mert megölik...
Kohl kancellár, megvette a pénzéhes Kerekasztalt 290Millió márkáért, hogy zűllesszék le a magyar 
gazdaságot és játsszák át nekik színes kavicsokért. Mostanra, minden egyes gyár eltűnt, e fent 
felsoroltakkal együtt, minden, ami sárgacsekken fizetendő, német-osztrák-zsidó tulajdon. 
Abból dőzsöl a sok szemétláda, amit éppen a kádárrezsim halmozott fel. De már fogytán van és 
most az emberek házai következnek. Valóságos népirtás, amit művelnek. Aki az utcára kerül 
családostól, annak csakhamar eljön az örökkévalóság....Reális magyar holokauszt folyik...
Össze se lehet hasonlítani a kommunista időket a maival emberáldozatok terén. És a diktatúrát 
meghagyták a szólásszabadság kivételével, de az egész sajtó zsidó, tehát a szólásszabadság 
nem sokat ér, ha két ember hallja.



Összefoglalva, a magyar történelem során, a kádár-rendszer volt a legemberségesebb, jóléti 
országnak volt mondható, míg ma, a nyomor soha nem látott változata tombol.

A szovjet megszállók, meghagyták a házainkat, a gyárainkat, az életünket,olcsón adta az 
energiát,még némi magyarkodást is megengedett a történelem és magyar tanításban.

Míg a mai, német-osztrák-zsidó, elvette a gazdaságot, a házad, az életed, mert német.
És ezt már csak fegyverrel lehetne visszaállítani. Gondoljunk csak az 1848-as eseményekre. 
Ez a sok paprikajancsi, a Gyurcsány, az Orbán, mind csak szolgálják a hazájukat, mármint a 
német-osztrák-zsidót, kiszolgálják gazdáikat. Az idegen üzemekben dolgozók fizetésének 75%-a 
rezsi, amit a külföldiek visznek ki, a maradék 25%-ot pedig ezek faricskálják különféle 
megszorításokkal. .....én..... 

Válasz 
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