
Hegel
(lillatti@freemail.hu, 2009.12.12 23:06) 

A CBA a sváb-zsizsi Lázár-testvérek tulajdona.
A nemesek szerint: ,,Kutyából nem lesz szalonna.";
Mivel azonban ők a magyar lovassport élenjárói is,
talán-talán egy picit Széchenyiként viselkednek ...
a lovak terén. Áruterjesztőként kötve hiszem!!
Sőt, inkább hiszem, hogy nemcsak szalmát tudnak
tárolni, hanem gabonát is, és amit csak nem 
szégyellnek!

lillatti 

Válasz 

mest@freemail.hu
(Mester, 2009.12.10 21:42) 

Érdekes a szöveg, még nem olvastam hasonlót. De azt igen, hogy a hieroglifák magyar nyelven 
íródtak, és magyarul jól olvashatók, s a magyarok őshazája Égi-ta, királya a fő-ra-ur, és a piramis = 
peremes mint látható, és Mezős vezetésével kirabolták a vendégmunkások az őslakókat, majd 
leléptek. 

Válasz 

hegel@tvn.hu
(Hegel, 2009.07.15 18:59) 

Én a magyar vezetésü (remélem nem álinfó) CBA ba járok és válogatom a magyar élelmiszereket.
Biz istók a finom cseh juhsajtot otthagytam , mondok magamnak tudok e lemondani.Pedig nagyon 
nagyon olcsó(bb!) volt mint ha van magyar 168/109) 
Szóval utazom és magyar árut válogatok.
Pet izébe mizét nem vásárolok.
A csapvizünk egyenlőre másnap ha a clórgáz elillant belőle se rosszabb a sok fémsó sem 
egészséges.
És lelehet hüteni.

Valójában minden megyében megyeszinten kéne a gabonatárolókat a vágóhidakat és az 
éllelmiszerfeldolgozó üzemeket ujra teremteni.MERT VOLT!

Kérem a utólsó fidesz regnálás alatt Torgyán Józsi qurta szét!! a szövetkezeti törvénnyel amelyet 
ugy alkottak meg hogy NE lehessen ujjászervezni!
Emlékezzetek a Árufelvásárló és értékesitő szövetkezetekre (ÁFÉSZ) amelyek felvásárolták a 
tekményeket és városi bolthálózataikban értékesitették közbülső dologtalant aki csak sibolt 
kiiktatva!
Az akkori (1998-2002) 70 és nagyobb számú boltokkal rendelkező szövetkezetek mint gajra 
mentek.És ez volt a cél! Nekem a fidesz=mszp! Mindkettőt "onnan"irányitják ahol a züllesztés a 
cél!

Torgyán ujra fészkelődik vajh miért????

Most jár a szája mit kéne hogy Ő verte szét erre nem emlékezik?????????UNDORITÓ! 

Válasz 



ede1@freemail.hu
(Tonzuoba, 2009.06.16 19:31) 

http://index.hu/gazdasag/magyar/klad090114/
Értitek aláírást gyűjt Magyar Magyar ellen!!!
Na akkor most miről beszélünk? Nem kellenek ide zsidók, kinyírjuk mi saját magunkat...
Tehát aláírást gyűjtenek mert nekik kell a multi nekik az "jár". 

Válasz 

crispy@freemail.hu
(Nagy Nikolett, 2009.06.02 12:52) 

Ezt én kb 20 évvel ezelőtt hallottam egy tanáromtól, aki az általános iskolában nyugdíjasként 
tanított minket.(kimosolyogtuk, hogy konzerveket, rizst, gabonát halmoz fel a lakásán, mert fél az 
éhezéstől...) Nem hittem el, hogy az, aki nem is gyűlöli a zsidókat, az is írtózik a szétzüllesztő 
tulajdonságaiktól:ami talán tényleg csak a zsidókra jellemző génkód, gén hiba, vagy pedig aljas 
kontraszelekció! Gyerekként azt hittem, minden ember más-és más, mindegy a származása. DE! 
Aki még a saját bőrén nem tapasztalta a bürokrácia, politika, eü, művészet és/vagy BÁRMELY 
életszintér elzsidósodását, az hazudik!
Nyíljon fel a szemetek, mire fel kiválasztott nép ez? gondolkozzatok el! én nem akarok megbántani 
senkit, nem akarok gyűlölködni, de mégis csak elgondolkodtató ez a fenti cikk! 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.06.01 17:23) 

Szép lassan kihal és elhal. Vagy fordítva. A lényeg pontosan az, hogy ezt a dolgot nem végezheti 
el helyettünk egy központi szerv. Ahogy a pillepalackok ellepik a hazát s senki nem oldja meg a 
probémát, ha mi magunk nem fogjuk vissza a szemetet, az élelmiszertobzódás is megy magára 
tovább. Nagyon nagyok az erők, és mindenhol jelenvannak a tudatos vagy tudatlan képviselői,így 
marad az egyéni, de tömeges cselekvés lehetősége. &#8222;Viharok jönnek és nagy 
esők&#8230;&#8221;. 

Válasz 

gaborczegledi@freemail.hu
(Cz Gábor, 2009.05.31 11:09) 

Ez az írás a DOBOGÓ (Mítikus Magyar Történelem) VIII. évf. 2. számában, 2009 áprilisában jelent 
meg.Bővebb infó:

http://dobogommt.hu/dobogo/main.php

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.05.31 11:07) 

Az ötletet jónak tartom, de a megvalósítás megfelelő szakembert, szakembereket igényel. A 
magán ember egyébbként egyedül marad és a kezdeményezés elhal. Véleményem szerint a 
MAGOSZ lenne alkalmas ennek megszervezésére ha felválalja. Az egyéni nem irányított 
próbálkozással úgy járunk, mint a MAGOR mozgalommal, hogy szép lassan elhal. Tisztelettel: ML. 

Válasz 
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