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(Ősznagyi, 2009.10.23 01:46)
Kedves Szemtanú!
Úgy hiszem, hogy tévedsz a százalékokkal egy helyi-értéknyit. Nem hinném,hogy ezzel a
gondolkodással MO-on 5 %-nál több ember él. De ha több, akkor sincs vész még, csak tovább kell
tartson a szeretet-teli tanítás.
Mert bizony erre most már nagy szükség van.
Ősznagyi
Válasz
Szemtanu
(orosz rulet, 2009.10.22 14:05)
Valahogy en is ugy gondolom, ahogy Fritzi, nem jo otlet, a jelen pillanatban a szavazas az orosz
rulet. A kulombseg az hogy a 8 lyukas tarban, ebben az esetben nem egy tolteny van, hanem
legalabb 5. Vagyis szazalekban, minden otthon elo komunista erzelmure egy tolteny. Egyszoval
marha nagy az esely fobelovesre, vagyis arra hogy teljesen osszeugrasszak az otthoni
magyarokat a kulfoldon elokkel. Mert senki sem tagadhatja hogy az otthoniak nagyszazaleka meg
mindeg komcsi erzeelmu.
Es hogyan is gondolkodnak ezek?
Unokatesoim esetet mondom el: Ok azert szavaztan Nem-el az utobbi valasztason, mert nem
akartak azt, hogy amikor a 45-ben es 56-ban emigralt hazamegy, akkor azok ingyen
hasznaljhassak majd, peldaul a tomegkozlekedesi eszkozoket. De arra nem tudtak valaszolni,
hogy az 50 eve hasznalt foldekert, elkobzott epuletekert, kis muhejekert, Ok, mint komunista
hasznaloi, es tonkretevoi, mennyi berleti dijat fizettek annak akitol elkoboztak.
Szoval ez Magyarorszag, es az ott elo, tobb mint fele magyar gondolkodasa.
Es a legnagyobb felelmuk ott van, ha esetleg a kulfoldre rekedt magyarok allampolgarok lesznek,
kesobb kiharcoljak a szavazati jogokat, akkor ok a busba, sosem kerulnek hatalomra.
En nem emigralt magyar vagyok, en kirekesztett. En nem hagytam el az orszagomat, reszemre
csak egy kulon keritest huztak fel a sajat portamon, es igy kizartak a hazambol. De azert a hazat
meg mindeg sajatomnak tekintem.
Válasz
Sodrodból kihozott
(Őszkatona, 2009.10.21 21:25)
Kedves Fritzi,
Az fölhozott MVSZ-t és Patrubány Miklóst illető vitapontjaidat azt hiszem már többször megvitattuk,
s a vita mind két oldalát már elég jól ismerjük. Viszont az igazság-kutatás érdekében nagyon
hasznos lenne tudni azokról a "dolgokról amiket nem írhatok meg nyilvánosan" mert lehet hogy a
mérlegen van a helyük. Szerintem az MVSZ támogatói lennének a leghálásabbak ha figyelmük elé
terítenél olyasmit amit eddig nem tudtak az MVSZ-ről vagy annak elnökéről, jót vagy rosszat.
Amint azt már máshol is említettem, a kutatás a bizonyosságnál sokkal több kétséget szül. Minden
új ténylegesnek tűnő fonal valamiképpen hat az addigi álláspontra, és a helyzet tisztázásához kellő
szellemi munka a rögeszméket vagy megerősíti vagy meggyengíti. És ez a szellemi munka
(szerintem) azért egészséges mert kigyomlálja a tévhiteket és, ha lassan is, az igazság felé vezet.
Hátránya - ha annak lehet nevezni - természetesen az hogy az új, kutatás-szülte kérdések száma
általában jóval túlszárnyalja a fölfedezésekét.
Tehát ha egy igazság-felé vezető utat akartál ajánlani hozzászólásoddal, vesd be kérlek vitára "új
fonalként" azokat a bizonyos "dolgokat".

Hazafias szeretettel,
Őszkatona
Válasz
teljes jogú állampolgárságot akarok!!!!!
(Fritzi, 2009.10.21 17:43)
Patrubány Miklós bort iszik és vizet prédikál.
Kiket akar meggyőzni az ilyen mézesmadzaggal? Miért harcol a határon túliak a külhoni magyar
állampolgárságáért, miközben ő - a teljes jogú magyar állampolgárságot igyekszik megszerezni?
A decemberi elbukott népszavazást az MVSZ kezdeményezte. Közel 100 évvel Trianon után a
magyarságra a legnagyobb csapást Patrubány Miklós mérte ezzel. De nemcsak a határon kívül
élőkre, de a magyarországiakra is legalább annyira. Soha ezelőtt ennyire nem osztotta meg senki
a határ két oldalán élő magyarokat, mint ez a népszavazás.
És most mi történik? Másodszor akarja kierőszakolni a "népszavazást". Pedig a magyarok magyar
állampolgársága nem népszavazás kérdése. A Magyar Országgyűlésnek áll jogában minden
további nélkül megadni minden magyarnak - bárhol éljen is.
Ha viszont mindenáron népszavazást akar Patrubány, akkor igencsak el van tévedve. Mert
népszavazással nem a magyarországi lakosságot kell terhelni, hanem a külhoni magyarokat.
Bennünket kell megkérdezni, akarjuk-e a teljes körű magyar állampolgárságot, vagy sem. Nem
vinnyogva, mint a fába szorult féreg, hétrét görnyedni valakik előtt - uram bocsá' magyar
állampolgárnak lenni szavazati jog nélkül.
Írhatnék az ügyről többet is, de nem teszem. Örülnék, ha ezen az oldalon nem jelennének meg
Patrubány Miklós írásai, mert vannak dolgok, amiket nem írhatok meg nyilvánosan. De ez az
alattomos karrierizmus, erőszak és félműveltség most kihozott a sodromból.

