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Magyrnak lenni Magyrorszagon,aranylag egyszerü, de csak gondolja a cik szerzöja at a 
Felvidekröl szolo megjegyzeseiben a valodi, mindenapi helyzetet a mai Szlovakiaban.

Evröl evre csöken a magyar müveltsegi lettezmenyek szama Szlovakiaban, igy peldaul tiszta 
magyar falukban mar nincsenek magyar nelvü iskolak, ugyan igy hianyoznak a magyar 
közepiskolak, es igy tovabb.

Szlovakiaban nincsen eleg magyar ajku pap, magyrul beszelö orvos, ügyved, es manapsag tanito 
sem ...

A ott rekedt magyarsagnak belekelett törödniuk abba, hogy a Magyrorszagon elö magyarok a 
legszivesseben ezt a lazongo maroknyi "palozot" a legszivesseben Siberiaba kivanjak!

En szemelyessen tapasztaltam azt (akkor meg föiskolas voltam Pozsonyban), egy esküvö 
alkalmaval Szlovakiaban, egy ott resztvevö a legmagassab magyar kitüntetesekkel rendelkezö 
egyik magyar ujsagirotol, aki nagy fölenyssen, es sertö modon tölem megkerdezte, hogy mit 
akarunk mi magyarok Cseszlovakiaban, hisz mindenünk megvan.

Azon kivül minden nap tapasztalhato, hogy milyen lenezöen viselkednek peldaul a balassagyrmati 
lakosok a szlovakiabol odajaro "totokkal-palocokkal" szemben!

Molnar Laszlo

Válasz 

hatarozottan
(nagyhazugsagok, 2010.06.21 15:04) 

Martonyi kijelentese, maga a tortenelem tudatlansaga,valamint az a komcsi szemlelet,hogy
hatarozottan nagyot kell hazudni a multra hivatkozva,mert ugy sem tudja senki mi az igaz.
Martonyit a hatterhatalom valasztotta,az O emberuk,nekik szolgal,nekunk pedig nem kotelezo Ot 
elfogadnunk. 

Válasz 

semmi irrealitás
(Kerion , 2010.06.20 16:32) 

"Ám ma, a felelősségünk nem valamiféle a Nagy-Magyarország irreális feltámasztása,..."
Előszőr is olyan, hogy Nagy-Magyarország csak akkor volt, amikor 3 tenger mosta az 
országhatárt. Mindig is Egész Magyarország volt, mert nekünk több nem kell, ennyit adott az ÚR 
örök időkre. A mostani pedig értelemszerűen csonka magyarország. Egész Magyarország viszont 
visszajár és vissza is tér, bárkik laknak itt és uralják most.
A felelősségünk természetesen ennek az egyáltalán nem irreális feltámasztása, megteremtése. 
Persze ez kishitűséggel nem fog menni, csakis a magyarság felemelkedésével, határozott 
akarattal, ami máris folyamatban van. Félre a kishitűséggel, ha MAGunknak nem hiszünk, akkor 
higgyünk az ÚRNAK, Szent Pió atyának, a Nepáli Főpapnak, a Dalai Lámának és még 
sorolhatnám...
Az, hogy különböző népek ide betelepültek, lenyúltak mindent, amit csak tudtak, s ennek 
érdekében még magyarul is megtanultak, vagy tesznek a magyar nyelvre, semmit sem jelent. Mert 
ettől még nem váltak magyarrá, nem szereztek semmilyen jogot a Kárpát medencében. Ez 
hamarosan teljesen világossá fog válni. Egyet tehetnek a tótok, románok, szerbek, cigányok, 



zsidók stb. Megtartván nezetiségüket lélekben "magyarrá" válnak, azaz jóakaratú szeretetorientált 
emberekké a Szent Korona fennhatósága alatti királyságban. Egyébként meg fel is út, le is út. 

Válasz 

A KEDVES OLVASÓKNAK
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.06.20 08:06) 

Jó szívvel és szeretettel ajánlom Dr. Bene Gábor írását részletes és alapos tanulmányozásra. 
Ideje már, hogy világosan lásson a magyar, szerencsére ez a jelek szerint, ha lassan is, de 
megvalósul.

Minden magyarnak kötelessége, hogy bátran és büszkén vállalja magyarságát. 

"A Kárpát-medencében ugyanis utoljára a Szent Korona állameszme és jogrend tudott békességet 
és harmóniát teremteni, s ez volt az igazi oka Trianonnak is" - idézem Bene Gábor urat.

Pontosan így van! A hazánkban grasszáló idegenek soha nem sajnáltak pénzt, hánorút, intrikát 
szent Koronánk megszerzésére vagy megsemmisítésére. Minden hatalom nagyon jól tudta, hogy 
csak szent ereklyénk birtokában és szabályos szertartással lehet valaki a magyarok törvényes 
uralkodója.

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követő percéletű kormányok egymásnak ellentmondó 
rendeleteket hoztak. A zűrzavarban egyetlen fogodzónk volt: a szent Korona nemzetösszetartó 
ereje, közjogi hatalma. Beavató koronánk még azt is átvészelte, amikor a "dicsőséges" 
Tanácsköztársaság vezére,Kun Béla el akarta azt adni egy müncheni ékszerésznek!!!

Ma sem jobb a helyzet. A Szent Koronát gyalázatos módon svájci sapkának, Turul jelképünket 
piszkos madárnak nevezik. Leírni is szörnyű.

Mi a megoldás?

Mindenképpen össze kell fogni a magyaroknak. Határon innen és túl. Addig nem fogjuk tudni 
jogainkat érvényesíteni. Csak egy példa: Nemzeti ünnepeinket a fővárosban és máshol is 
(Miskolcon) 4-5 helyszínen ünneplik. Mintha bizony külön lenne bal- meg jobboldali, és ilyen-olyan 
március 15., augusztus 20!

Meg kell tanulnunk nemzetben gondolkodni! 

Válasz 
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