
okolonia látja...
(Kara Sándor, 2009.10.17 19:23) 

hmmm orbán viki a kósa lajcsival augusztusban magángépen rohanatak izraelbe,minek is biztos 
mondták nekik na fiukáák most má mehet a SZENTKORONA BIZNISZ ÁJVÉ!A jobbik ha becsap 
minket ugyan ugy kard élra leszenek hányva mint a többi,ja és hogy miért ATTILÁÉRT mert ő 
elfogadta isten hívását és a MAGYAR NÉP végig járat JÉZUS útját.JA és már csak 1 van hátra 
megszülessen ISTEN országa,ezt a folyamatot a most élő politikusok és egyéb közszemélyek 
vallási csoportok,nem tudják befolyásolni ugyan is nem mindegy a csata végére hányan maradunk 
nem miattam ,miattatok csak is miattatok.Ne feledjétek a ANGYALI SZENT KORONÁRA nekünk 
van szükségünk,nem NEKI ránk,JA és ezt az ORSZÁGOT nem A MOSTANI POLITIKUSOK 
FOGJÁK MEG VÁLTANI HANEM MI!!!A mag kikelt és fa lett belőle mi vagyunk a 
gyümölcsei,mindenki vissza született a KÁRPÁT hazában soha ennyi magyar nem volt 
itt/rettegnek a szlovákok és a románok/,és ne feledjük a MAGYARSÁG szakralitását sem ami 
egyedül nekünk van,senki másnak!!Ugyan is az elmúlt 20 évben senki nem beszélt a MAGYAROK 
LELKÉVEL,nincs is semmilyen támogatásuk,ha meg van az is hamis és elporlik.NE ILYEDJETEK 
MEG HA KEVESEN VAGYUNK MINDIG ÍGY VOLT MERT KEVESEN GYŐZNEK A SOKASÁG 
FELETT UGYAN IS ŐK ISTEN NÉPE!!ÁRPAÁD vezérünk az eus serget a pozsonyi csatában,ahol 
maga is meg halt igaz vezér módjára négyszeres túlerőt győztekle,és még rengeteg ilyen példa 
van a történelmünkben,szóval választás ide vagy oda amíg 1 levegőt szívunk addig nem lesz 
BÉKE.A demokrácia pedig a csőcslék uralma/arisztotelész/.Isten áldásával mind annyiótokra. 

Válasz 

Mert gyagya vagyok
(okolonia, 2009.10.16 07:48) 

Lehet, hogy csak én látom úgy, hogy a beetetés sikeresen megtörtént.
Arról szól a disputa, hogy az egyik, vagy a másik pártkreatúra ezt, meg azt fogja majd csinálni.
Borítékolom, hogy egyik sem nyúl/ nem nyúlhat/ a jelenlegi rendszerhez. Ugyanis nem azért 
hozták őket létre.
Bábok, még ha meg is mondják időnként a frankót!
De változást nem eszközölhetnek. A gazda nem engedi.
Az is lehet, hogy csak én látom így, mert gyagya vagyok? 

Válasz 

erdpeter@gmail.com
(Erdélyi Péter, 2009.10.16 06:38) 

Kedves Kara Sándor!
Orbán a Fidesz. A Jobbik a Vona Gábor. A Jobbik, ha 2/3-os többséget kap visszaállítja a Szent 
Korona tant. Szabadságunkat és függetlenségeket számunkra előnytelen szerződések 
megkötésével, vették el tőlünk. Ezek a szerződések jogilag felbonthatók, mert az egyik félnek 
nagyobb előnyt biztosítanak, mint a másiknak. Igen én komolyan azt gondolom, hogy 
demokratikus úton kell a magyarságnak visszavenni, Magyarországon előszőr a politikai hatalmat, 
majd az új alkotmánnyal és új törvényekkel fel kell építeni a magyar emberek érdekeit szolgáló 
protekcionista magyar nemzetgazdaságot.
A Haza számára az lenne jó, ha a Jobbik már 2010-ben megkapná a 2/3-os többséget... 

Üdvözlettel: Erdélyi Péter 

Válasz 

TI KOMOLYAN HISZITEK .....
(KARA SÁNDOR, 2009.10.15 20:29) 



Most mondom ők még mindig ide akarnak jönni,mert ez a kánaán,tényleg ugy gondoljátok hogy 
majd egy választás vagy 2 és megváltoznak a dolgok hát nem,ez nem így lesz vegyétek már észre 
mi vagyunk a világ legjobb népe minket leakarnak győzni,kerül amibe kerül!!!!MAJD AZ ORBÁN 
MIhagyd má,vagy ők vagy mi válaszatok és cselekedjetek mert a tétlenség elpusztít a MAGYAR 
NÉPNEK fel kell emelenie magát az ANGYALI SZENT KORONÁHOZ,vissza kell állítani a szent 
korona alkotmányt,aki hazát árult azt földön futová tenni és kiűzni,vagy lógatni hadd tudják a világ 
minden táján feltámadt JÉZUS KIRÁLYSÁGA AZ IGAZSÁG ORSZÁGA ez A MAGYAR 
küldetése.ISTEN segít add hatalamat kegyelmet csak tegyetek érte ne csak írjatok van már elég 
tudás és még tanulni is fogunk,de cslekedve lehet a célt elérní és az nem a tavaszi választás, 
amíg a hazaárulók és az idegenek köztünk vannak addig nincs győzelem,csak pusztulás és 
vegetálás ez jó nektek vagy ujabb 20 év eltelljen és semmi ne legyen csak a posvány ???Hát nem 
nekem ez nem kell 1ÉLETEM 1 HALÁLOM A MAGYAR HAZA SORSÁNAK AJÁNLÓM ÁLDJON 
MEGTITEKET ISTEN KEGYELEMMEL ÉS HATALOMMAL
DICSŐSÉGET SZÉP NAPOT MINDANNYIOTÓKNAK 

Válasz 

erdpeter@gmail.com
(Erdélyi Péter, 2009.10.15 07:10) 

BARÁTAIM A MEGOLDÁS EGY KIZÁRÓLAG CSAK MAGYAR ÉRDEKEKET FELVÁLLALÓ 
NEMZETI POLITIKAI ERŐ BEEMELÉSE A PARLAMENTBE 2010-BE. MAJD 2014-BE 2/3-OS 
TÖBBSÉGGEL KORMÁNYZÓ PÁRTTÁ TENNI. EZ A PÁRT A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM.

ISTEN MEGADJA NEKÜNK AZ SZEBB JÖVŐT, HA SEGÍTÜNK MAGUNKÖN! 

üdvözlettel: Erdélyi Péter

Válasz 

fecsa@freemail.hu
(Csabi, 2009.06.26 23:27) 

Én szeretném azt hinni, hogy van még jövőnk. Ez csupán politikai akarat kérdése. Eddig még nem 
volt olyan kormányunk, aki a mi érdekeinket szolgálta, de most van egy jelöltünk. Rajtunk múlik, 
hogy kire szavazunk. Remélem, Krisztináék nem fognak visszaélni a bizalmunkkal! Határon túli 
honfitársaink választójogot is érdemelnek az állampolgárság mellé! 

Válasz 

drszokekaroly@freemail.hu
(Dr.Szőke Károly, 2009.05.05 11:24) 

Tisztelt OLVASÓ: A 162-évvel ezelőtti próféciához:"LÖBL SIMON..uzsorás...Szalárdy György 
gróf ,főispán .."közötti beszélgetés lényegében érinti a zsidóság ars poetica-ját amit,napjainkban 
pl.2oo7.október 10-én Sinon P.is /egy előadás keretében/kifejtett! 
lásd:kuruc.info/r/27/17541/.T.Dr.Sz.K. 

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.05.05 11:03) 

Sírni tudnék a sorokat olvasva, hogy mivé lettünk, hogy mivé tettek bennünket, de őszintén 
remélem, a végkifejlet másról fog szólni. Van még népünkben elég kurázsi és Isten segítségvel 
talpra áll e sokat szenvedett Dicső Nemzet. Tisztelettel: ML. 



Válasz 

Csíkszentkirály
(Dajka Zsofia, 2009.05.04 23:04) 

Hátborzongató .....félelmetes mára minden szava érvényes,mi kisebbségi sorsunkban 
megmaradtunk magyarnak,sohasem képzeltem volna hogy népemet az orránál fogva lehet 
vezetni,elaludt a nép mikor ébred fel és veszi észre mi történik velünk,?elfelejtettük a magyar 
nagyjainkat szentjeinket hőseinket? vagy egyáltalán nem is akarunk tudni semmit csak birka 
módra oda megyünk ahova terelnek vagy azt tesszük amit a fülünkbe kárálnak semmi ellenállás 
nélkül! valóban nem lesz jövője az unokáinknak !igazi magyarok ezt ne engedjük Mária országával 
ez nem történhet meg! 

Válasz 

Castellon
(Zsuzsa, 2009.02.11 18:43) 

Félelmetes...((( 

Válasz 
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