
szántód
(szabó éva , 2011.06.13 11:12) 

Mi végezzük a dolgunkat,semminek nem kell felűlni.
Aki csak tud vegyen hobi kertet,főldet.Nem az aranybányák és az olaj lessz a favorit,,, azt 
nemtudja megenni.Az egészséges kaját csak is a főld adja.
Ebből van egyre kevesebb a világon és a vízből,, hál isten ezekből itt van bőségesen. Ebből nagy 
hatalom vagyunk.Ezért vagyunk célpont és ez jelenti a világon a gazdagságot,,, semmi más.Csak 
ezt nem akarják bennünk tudatosítani mert nagyon nagy árat kellene fizetni nekik.De szerencsére 
ezt mi tudjuk.Csak 1 pl.Balaton tóparti telket sosem hírdetnek,elmegy csendben maguk között,, 
majd meg őrűlnek a vizközelségért.Nem számít,hogy 80-100 mil. ft.Amennyire csak lehet legyünk 
önellátóak,hogy ne szoruljunk senkire.

Válasz 

Re: szántód
(anikogyorgyi, 2011.06.13 22:12) 

Teljesen egyetértek !
Én is nagy kincsnek tartom a saját vizünket is, pláne a földet ... 

Válasz 

Re: Re: szántód
(Hédy, 2011.06.15 12:26) 

Anikó, tudod, hogy Vas megyében egy talpalatnyi mezőgazdasági földet se lehet vásárolni? A 
külföldi bérlők minden négyzetméterre rátették a mocsokos kezüket. A Jobbik honlapján olvastam 
egy cikket erről. - Nem akarom reklámozni a Jobbikot! - Persze utánajártam. Tényleg igy van. 
Állitólag az úgynevezett zsebszerződések tehetnek róla. Lehet valamit csinálni ezekkel a 
szerződésekkel? 

Válasz 

Re: Re: Re: szántód
(anikogyorgyi, 2011.06.16 07:25) 

Kedves Hédy !
Sajnos tudom, a mi környékünkön a tehetősebb gazdák bérelnek, és vásárolták fel a földeket . 

Válasz 

szántód
(szabó éva, 2011.06.15 12:54) 

Nem pánikkeltés az itt leírtak.Felvilágosítás,tájékozódás.Nyissuk fel egymás szemét a 
fontos,megélhetési problémák felett.Mindent globálisan akarnak megoldani, ez nem 
mindenesetben hejtálló.Muszály tályékozódni ami körülöttünk történik.Itt körülöttem egyre többen 
vannak akik munka nélkűl vannak és semmit nem tudnak kezelni.Nincsenek semmire 
felkészűlve,tartalékuk nincsen,gyerekek kicsik.Olyan világot élünk,hogy sok mindenre fel kell 
készűlni.A körűltekintő,óvatos,tályékozott embert kevesebb atrocitás éri.Erre kell törekedni a 
biztonság érdekében.Ezt szolgálja a mi írásaink egymás között. 

Válasz 



szántód
(szabó éva, 2011.06.15 12:44) 

Az Őrségben már 10 évvel ezelőtt óriási területek voltak parlagon.Akartam venni és és 
bérelni,,minden szál kűlfőldre vezetett.A mái napig is parlagon vannak szándékosan elhanyagolt 
főldek.Hátráltatják szándékosan a magyar termesztést és ezzel is elősegítik a kűlfőldi behozatalt,,, 
ide? A főldek hazájába?Kűlfőldi termény?Ez olyan mint ha nem lenne az országnak minisztere és 
vezetése és mindenki azt csinál amit akar.Úgy mérgeznek bennünket a kemikálés kajával ahogy 
csak akarnak.Nem kérdezem,hogy kinek jó ez? Mert tudom! 

Válasz 

anikogyorgyi és mjjbaba
(Fritzi, 2011.06.12 11:38) 

Igazatok van. Óvatosabban kellene bánni az ilyen cikkekkel. Nem kellene a terjesztésüket 
elősegíteni. 
Voltam egy darabig az Egyesült Államokban. Bárkivel, akivel találkoztam a második mondat után 
vagy a rákról kezdett el beszélni, vagy láthatatlan lényekről, vagy az amerikai társadalom egy 
csoportjáról, akitől félni kell, mert alattomosan az emberek életére tör. 
Van egy mondás : melyik nemzet hogyan keletkezik, úgy él tovább. Lehet, hogy tévedek 
( Őszkatona majd helyretesz), de úgy gondolom, hogy az amerikai társadalom alapjait az 
őslakosság lemészárlása, és az indiánok bosszújától való félelem adta. Ezért lehet az, hogy az 
átlag amerikai napjait félelemben éli le. Fél a ráktól, fél a fénylényektől, fél a kormánytól, fél 
mindentől, mert mindenről azt hiszi, életére tör. 

Az ilyen és hasonló cikkek - pl. a védőoltásokról való értekezések is ezen a honlapon, most a 
E.coli mint kifejlesztett biológiai fegyver , stb. pánikhangulatot kelt. Az emberek félelemben élnek. 
És egymást bizonytalanítják el. Ahelyett, hogy tudásra igyekeznének szert tenni. A tudás az 
egyetlen,amit nem győz le sem a túlerő, sem a tömeghisztéria. 

Válasz 

Re: anikogyorgyi és mjjbaba
(anikogyorgyi, 2011.06.15 07:54) 

Teljesen egyetértek Veled !
Nincs szükség arra, hogy fokozzuk a pánikot . 

Válasz 

Re : Re : Júliának !
(anikogyorgyi, 2011.06.13 19:18) 

Aki hagyja magát, annak ezt jelenti, miért kell meg fokozni a pánikot ?
Mégis kinek az érdeke ?
Kit és mit szolgál ez az egész ? 

Aki a dolgok mögé néz, lát !!!

Részemről vége !

Nem érdekel tovább a dolog ... 

Válasz 



Re: Re : Re : Júliának !
(Julia, 2011.06.15 07:17) 

Kifogytal az informaciokbol anikogyörgyi? Kar. A legnagyobb baj, hogy kevesen latnak a dolgok 
möge s meg kevesebben gondolkodnak! Nekik kellene segiteni abban, hogy helyesen lassan a 
vilagot! 
Nem panikkeltes, de az europai unio megemelte a hatarertekeket a Japanbol Europaba szallitott 
termekekre - a 733/2008-as iranyvonal szerint megengedett "besugarzas"-i ertekeket a 20-
szorosara emeltek! 
S hogy kinek van haszna? A multiknak! 

Válasz 

kispipin
(szerintem, 2011.06.13 14:38) 

Szerintem ez most a legújabb H 1 N 1 ------ édzs van end van .........
Borzalom,hogy nem férnek a bőrükbe !!!!! 

Válasz 

Júliának !
(anikogyorgyi, 2011.06.12 07:58) 

Ne mondjunk ki semmit előre, mert a kimondott szónak ereje van, próbálkoznak, félelmet 
próbálnak belénk ültetni, mivel az eu-nak hívott valami a vége felé közeledik, ezt ők is tudják, ez 
pont olyan dolog, mint amit próbálnak belénk manipulálni 2012-vel kapcsolatban, NEM kell félni, 
gondolkodni kell, "hogy mégis kinek az érdeke", aztán a helyére kerül minden !!!
Engem biztos nem tudnak manipulálni semmivel sem, ti se hagyjátok magatokat bevinni az erdőbe 
! 

Válasz 

Re: Júliának !
(Julia, 2011.06.13 09:40) 

Anikogyörgyi, 
hogy az EU a vege fele közeledik - ezt mar evekkel ezelött irtak - s meg mindig ott tartunk, hogy 
ujabb tagokat veszünk fel. Az egesz "panikkeltes, manipulacio" mögött gazdasagi erdekek 
huzodnak meg - ezt kell meglatni! A spanyolokat ra kell kenyszeriteni, hogy a labilis penzügyi 
helyzetük miatt minel elöbb eljussanak odaig, hogy ujabb hiteleket vegyenek fel s igenybevegyek 
az Euro "megmentesere" szolgalo penzügyi "segitseget". S ha az uborkaval nem sikerült, majd 
sikerül a csirakkal! Ra kell szoktatni bennünket arra, hogy a multiknal vasaroljuk a kemiai uton 
elöallitott termekeket, mert ezeken van a nagy nyereseg - s nem a kisgazdasagok altal termelt 
elelmiszerekben! Ehhez jön meg az is, hogy azok, akik tulestek a fertözesen - most mar arrol 
beszelnek, hogy ez a betegseg nem marad következmenyek nelkül, mert a vese es az 
idegrendszer erösen karosodott, tehat szükseg lesz szervatültetesre - amire kevesen hajlandok. 
Nos - valahogy ra kell kenyszeriteni az embereket arra, hogy "adomanyozzanak" szerveket: veset, 
szivet, stb. Hozzatartozik, hogy mindezzel emelni lehet az egeszsegügyre forditando összegeket, s 
a korhazak (ha anyagilag nem birjak) csukjanak be, jelentsenek csödöt. 
Ez az egesz EHEC hiszteria sok minden - de nem panikkeltes. S manipulalni mindenkit lehet - aki 
nem veszi maganak a faradtsagot, hogy megkeresse az összefüggeseket a törtenesek között s 
megtalalja az igazsagot. 

Válasz 



mjjbaba@indamail.hu
(mjjbaba, 2011.06.12 09:30) 

Igen, igazat adok nektek ,minden csak manipuláció ,csak az a baj, hogy van kit manipulálni, egyes 
emberek mindent elhisznek ......sajnos!!! 

Válasz 

szántód
(szabó éva, 2011.06.11 17:53) 

Semmi az egész!!!
Egyértelmű,hogy a műkaják fele akarják terelni az emberiséget.Ezek elrettentő 
példák,félelemkeltés.
A természetes és az egészséges ételektől eltudnál élni akár 100 évig is.
Na ezt azt végképp nem akarják,hogy addig nyugdílyt fizessenek.Ezek olyan kis kisérleti próbák 
voltak,hogyan működik az elgondolásuk és milyen hatást,közvéleményt felyt ki. 

Válasz 

Re: szántód
(Julia, 2011.06.12 07:17) 

Egyetertek Evaval - az eremnek azonban van meg egy oldala. A termelöknek mindig kevesebbet 
fizetnek a termekeikert, s lassan a gazdak nem tudjak meg a költsegeuiket sem fedezni a 
bevetelböl - elöbb utobb kenytelenek feladni. A gazdasag csödbemegy - a multik pedig 
felvasaroljak a földeket. Igy szep lassan minden a multik es a bankok tulajdonaba kerül. 

Válasz 

Mikrobák
(Hédy, 2011.06.10 15:34) 

Nem tartom lehetetlennek, hogy a kórházi körülmények között kialakult "superbug"-ról van szó. 
Egyre több, többféle antibiotikumra rezisztens baktérium él a kórházi környezetekben. Ez azért 
van, mert mindig van túlélője a kezeléseknek. 
Azt sem tartom lehetetlennek, hogy valamilyen mohamedán terrorista csoport inditotta el ezt a 
disznóságot.
Azt sem tartom lehetetlennek, hogy valami katonai laborból kerültek ki.
Azt sem tartom lehetetlennek, hogy a németek által még engedélyezett, fekáliával való trágyázás 
eredménye. (Mert ugye az uborka hajlás-szöge fontos, a fekáliás trágyázás nem.)

A konklúzió minden esetben az, hogy hazai terméket kell fogyasztani. Magyarország áldott földje 
olyan gazdag, hogy minden évszakban terem valami zöldség és gyümölcs. Évezredeken át tudtuk 
enni az idény szerinti termékeket, talán vissza kéne térni ehhez a szokáshoz. Legalább a magyar 
paraszt is jövedelemhez jutna.

Nem beszélve arról, hogy még Anikó vakondja is tudja, mit érdemes enni. 

Válasz 

Re: Mikrobák
(Julia, 2011.06.11 08:03) 

Megbizhato informaciok szerint az EHEC egy biologiai fegyver es a Monsanto genlaborjabol 
szarmazik. Nemetorszagban a hadsereg kiserletezik vele s allitolag szandekosan szabaditottak ra 
az europaiakra. A hatterben az van, hogy Nemetorszagban egyre több ellenzöje van az ujabb 
"hitel"akcionak, Görögorszag "megmentese" erdekeben - valamivel tehat ra kellett kenyszeriteni a 



nemeteket, hogy a "segitseget" megadjak a görögöknek. A különfele radio- TV allomasok hireit 
hallgatva az EHEC virus következteben elhunytak szama az egyik hircsokorban 26, a masikban 
mar 32! Mindebböl az a következtetes vonhato le, hogy abszolut titokban akarjak tartani a 
valosagot. S miert eppen egy biogazdasagban talaltak meg az EHEC bakterium eredetet, hogy 
egyenesen onnan szarmazik? Az emberiseg szamat csökkenteni kell - az EHEC igen jo modszer 
erre. Monsanto regota foglalkozik genmanipulacioval, s ez a bakterium termeszetes uton nem 
termel annyi merget, amennyi egy ember megbetegitesehez, elpusztitasahoz elegendö lenne - 
genmanipulacioval azonban letre lehet hozni azt a bakteriumot, amely az emberre halalos 
következmenyekkel jar. Monsanto a genmanipulalt növenyeket el akarja termeszteni Europaban - s 
erre minden eszközt felhasznal. A mohamedan terroristak nem tudnak ilyen bakteriumot 
kifejleszteni, mert nincsenek megfelelö eszközeik ehhez - ezt a bakteriumot csak olyan ceg tudja 
elöallitani, aki megfelelö laborokkal rendelkezik. A genmanipulalt növenyek voltak az okai az oriasi 
mehpusztulasnak Amerikaban - most Europa van soron! 

Válasz 

embargó
(fritzi, 2011.06.10 14:56) 

Magyarország ezt helyzetet a maga javára fordíthatná! 
Az ország határait hermetikusan le kellene zárni a nyugat-európai zöldség és gyümölcs előtt. 
Függetlenül attól, mi okozza a hasmenés járványt, jó indok ez a cirkusz. A magyar termelőket 
helyzetbe lehetne hozni. Hiszen Magyarország mindig is Európa éléskamrája volt. Akkor legalább 
magunkat lássuk el, ne árasszák el a lakosságot agyonvegyszerezett és permetezett 
egészségtelen zöldséggel, gyümölcssel, ciklikus vegyületekkel tartósított hússal, élelmiszerekkl. 

Válasz 

hírek
(anikogyorgyi, 2011.06.09 08:12) 

... ritkán nézem, de most volt, hogy a Spanyol gazdák tiltakozásul ingyen osztogatták 
terményeiket, valaki pedig feljelentést tett a mérgezések ügyében ! 

Válasz 

nincs
(anikogyorgyi, 2011.06.09 06:41) 

Sokan vagyunk, akiknek eddig is gyanús volt ez az egész, én már semmin nem csodálkozom. A 
vakondom meg pont az uborkát túrta ki :) 

Válasz 
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