
Kecskemét Izsáki u.2.I.e.29/a
(Dömötör Sándor, 2010.06.09 13:17) 

Sajnos sok mindent nem értek!Valaki magyarázza meg aki érti Köszönöm!
-Trianon a modern háboruk történetében példátlan,igazságtalan-nem szokásos-méltánytalan,nem 
szabad elfelejteni!
-Mit akarunk most,ami eszzerű,megvalósítható?
-A Nemzet erjét megmutatta a talpra állásával a két háború között-vesztes háború,trianoni 
béke,gazdasági világválság ,és mégis 1937-re rend erős gazdaság erős állam.
-Szerintem a kudarcokból tanulni, a sikereket ünnepelni kell???!!Most hogy van ez?!
-Az álmokat nem szabad összetéveszteni a valósággal,
Trianon a nagyhatalmak döntése volt,vagy mások-é is,
azon vágyaink szerint csak ök változtathatnak,épeszü
ember,politikus láthat-e lehetőséget arra,hogy Trianon revizióra kerüljön,ha igen gondolkodjon el 
mirevaló az EU.? Több mindenre,de az ijen problémák megoldására is.Segisetek megérteni,ha 
lehet,hogy mit akartok,akarunk?

Válasz 

Nálunk nincs ilyen
(Iszavics, 2010.06.06 22:19) 

Az hogy van, hogy nálunk nem szólnak hírek arról, hogy szerbeket, szlovákokat, románokat 
vernének meg olyan településeken ahol együtt élnek a magyarokkal, pusztán azért mert az aki. Ezt 
ajánlanám figyelmébe a mi politikusainknak, hogy alkalmasint érveljenek ezzel. Mutassák meg, 
hogy nálunk nincs ilyen. 

Válasz 

Szólás-mondás
(Eszter, 2010.06.05 13:38) 

Tudom,hogy nem szép dolog általánosítani,nem is teszem,de a köv. mondás jut minduntalan Fico-
fickóról eszembe:
ADJ A TÓTNAK SZÁLLÁST-KIVER A HÁZADBÓL...
Kommentár nélkül. 

Válasz 

FICO RÉMÁLMAI
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.06.05 09:36) 

Tisztelt Malárik Úr!

Önnek teljesen igaza van. A tót és magyar mindig békében tudott élni egymással, egymás között, 
egymás mellett.

Az őrült Ficó Róbert ámokfutó küzdelemt vív.Két éve azt nyilatkozta a magyar Népszabadságban 
( nem magyar tulajdonú újság! ), hogy Szvatopluk az ő István királyuk. Ám legyen! És hol van a 
többi párhuzam: Gézák, Lászlók, Bélák, Istvánok, Andrások,Mátyás...?? 

Slota idegbajában vagy részegségében lövészversenyt rendez, a célt turulmadarak képviselik. A 
magyarok szent állatára, ősi jelképére lőnek.

Itthon a liberális idegenek egyszerűen csak papagájnak nevezik szent sólymunkat.

Hát így nehéz lesz előre menni, és békében élni.



Ficó Róbert joggal fél. Akár el is veszítheti mesterségesen összetákolt nemzetét. 

Válasz 

bgep@mailbox.hu
(Somló VédPajzs Szövetség, 2010.06.05 09:30) 

Az idő mindent elrendez, és összenő ami összetartozik. Előbb-utóbb... 

Válasz 

Peströl
(Beus, 2010.06.05 09:15) 

Köszönöm Uram önnek ezt a levelet. 

Válasz 
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