
nem ...
(Kara Sándor, 2009.11.02 22:17) 

Nem lennék a szerbek helyében hamarossan,azt hiszik hogy meguszzák de ahogy ti mértek 
nekünk majd mi is ugy mérünk nektek! 

Válasz 

Románia
(Bozgor, 2009.11.01 16:47) 

Sajnos,ilyen,és ehez hasonló eset megtörténhet bármikor kies hazánkban is.Szinte 
törvényszerü,hogy ilyesmi megtörténjen,elöbb-útóbb.A magyar,kisgyerek korától megtapasztalya 
ezt a bánásmodot.Ö még nem fogja fel,milyen következményei lehetnek amennyiben 
nyilvánosan,természetszerüleg használya anyanyelvét.Mindaddig,ameddig nem szembesül egy 
olyan alakkal akit feszit a magyargyülölet.És lépten-nyomon bele ütközhetsz egy ilyenbe akinek 
nacionalista,sovén korekciója elkisér egy életen át,verbálisan/ez a jobbik eset/vagy tetlegesen.Ezt 
az élményt át éltem én is gyerek fejjel,és megtapasztalta a lányom is kisiskolás korában.Az 
anyaországi magyarnak halvány göze sincs mit is jelent magyarnak lenni külhonban,itt a keleti 
térfélen.Ez nem rác sajátosság.Élnél csak itt,meg ismernéd a Magyarok Istenét!Ezért itélem el 
azokat a felelötlen magyar turista fiatalokat,akik ilyen-olyan ókbol kifolyolag,teszem azt mint 
football drukker,Aradi megemlékezés,stb.provokativ modon,tüntetöleg Trianont megkérdöjelezö 
ábrákon a ruházatukon mutassák ki "hazafiságukat".Nem fordul meg a fejükbe hogy ezzel 
nekünk,külhoni,immár senkiknek/!/okoznak felesleges gondokat.Még bele bondolni is szörnyü,az a 
sok megaláztatás,mellözés közepette,úgy erkölcsi,mint anyagi vonatkozásban,azt 
megtapasztalni,hogy még a saját fajtád is rúg egy nagyot beléd.Ezért lett a külhoni magyar oly 
csendes ha kilép az utcára.Talán fel se tudjátok fogni az általam itt leirtakat.Ezt át kell élni!És 
hányszor,de hányszor meg tapasztalod egy életen keresztül!Éppen ezért,számunkra már rég nem 
ujság az ilyesmi!De mit is irok én itt.Hisz már Magyarországon ugyan ez történik jó ideje,vagy 
nem? 

Válasz 

eszterruzicska@freemail.hu
(Eszter, 2009.08.02 14:34) 

Nem kellett hozzá nagy jóstehetség,hogy ezt ,vagy ilyeneket előre lehessen látni.A szlovákiában 
történtek után minden környező(Triananból nyerészkedő)országban lesznek még ilyenek,sőt 
tovább megyek,nemsokára itthon is,mert a"kormányunk" nem áll ki mellettünk!Gyülekeznek a 
hiénák,szétszaggatni a legyengült(szándékosan legyengített)zsákmányt! 

Válasz 

Rasszizmus
(kisebbségi, 2009.08.02 13:07) 

Tények:
1. Az egész magyarság rasszista elnyomás alatt él.
2. Magyarországot kijátszották Trianonban a saját nem magyar vezető politikusai. 
3. Magyarország ma is a nem magyar politikusok árulása miatt szenved.

Egyetlen percre sem szabad elfelejtenünk, hogy a Szent Korona földjét senki sem adhatja, veheti 
el a magyarok lába alól. A Szent Korona minden tulajdona visszakerül a magyarok birtokába. 

Válasz 



Trianon
(Tulipán, 2009.08.02 11:38) 

Kedves Bubu,
Elvileg a trianoni szerződés tartalmaz kisebbség-védelmi klauzulákat is, de azokat valóban nem 
kéri senki sem számon. "Politikusaink" magyarul beszélnek, de nem az országnak vagy lakóinak 
az érdekeit szolgálják.
Tartsuk szem előtt, hogy ez az erőszakos, cionista alapokon szerveződött rablóbanda 1947-ben 
csalással nyúlta le az országot, kivégeztetve törvényes vezetőinket. 1947 óta fegyveresen, 
ideológiai eszközökkel ("új" értelmiség) és ezek kombinálásával uralkodnak ők, illetve utódaik. De 
nem törvényesen. 
És ne gondolja senki, hogy itt élők csak 56-ban lázadtunk fel elnyomóink ellen. Sokan sokat tettek, 
aminek nem mindig maradt nyoma. Olvastad pl. az eunyet.hu oldalt? Halász úr már fél év 
felszólította sólymot és szilit is, hogy kezdeményezzék alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását 
és oszlassák fel a parlamentet. (érdekes módon ez a két levél eltűnt, de sok jó anyag van még 
fenn, pl:
http://szksz.hu/090302.doc
http://szksz.hu/090224.doc
töltsetek le amennyit tudtok, mert a legutolsó bejegyzés szerint az oldal tulajdonosa "beteg lett")
Sajna a történelem ismer példákat országok megszállására és elnyomására, mi most az egyik 
szenvedő alany vagyunk - sok más néphez hasonlóan. És, viseljük a következményeket. 

Válasz 

kacsas mama@freemail .hu
(BasaJudit, 2009.08.02 11:33) 

Sajnos hogy vanilyen még mindig.De mit várunk mi ettől a kormánytol, semmi jót nem lehet várni.A 
két fiatal nem az őkutyájuk kölyke,. 

Válasz 

Szabadka
(Bubu, 2009.08.01 22:25) 

A Magyarok Vajdaságban kiszolgáltatott helyzetben vannak Trianontol mind a mai 
napig.természetessen a törvények egyformán vonatkoznak ránk is mind a "mennyei 
népre",csakhogy azt nemigen alkalmazzák ha a
magyarság igazát kellene megvédeni!De minket Magyarokat nem csak a törvények nem 
védenek,de nem állnak ki hathatóssan jogainkért saját honatyáink sem, a magyar kormány sem, a 
nemzetközi jogintézmények sem.Számtalan példa mutatja ezt az el
szomoritó tényt,de talán a legeklatánsabban a temerini srácok példája tárja elénk a magyar 
politikusok megalkuvó gerinctelen hozzáálást az ilyen
és ehez hasonló eseményekhez.Hány éve nyomorognak már
a temerini srácok a mitrovicai börtönben ?,és hány
évet fognak ülni a fent emlitett magyarok bántalmazói
,szerintem eggyet sem.Milyen tanuságot vonhatunk le
magunknak?Nem számithatunk senki segitségére,tehát
tanuljuk meg megvédeni magunkat,DE OKOSAN !

Válasz 

88i
(0uh, 2009.08.01 21:34) 

8u9 

Válasz 



noi13@citromail.hu
(Noi, 2009.06.27 21:43) 

Ez egyszerűen felháborító!Miért nem tudják elfogadni a külföldiek,hogy emberek vagyunk????
Annak ellenére,hogy szerintük a magyarok senkik....Ez annyira undorító....És a szerb kormány 
nem tesz ez ellen semmit!Mert miért is tenne?????De ha mi ilyet csinálnánk a szerbekkel....Mi 
lennénk az utolsó szemét magyarok,akik szidták és verték "szegény" szerbeket!
Elnézést a megfogalmazásért,így jutott eszembe.....
Noi 

Válasz 
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