
sound, 2011. 01. 10. 17:40
(Adrienn, 2011.01.12 14:31) 

Amikor először mentünk el hozzá otthonában fogadott. Bevallom gyanakodva figyeltem . minden 
tapasztalatomat bevetettem, hogy ráérezzek, mi is a dolga ennek a Királynak. Órákig 
beszélt...nagyon jó hangulatban. Egyet tudok: amikor a megáldásáról beszélt nagyon világos lett a 
szobában.Nagyon erős ember I. József, nem tudom hogy döntenek felőle, de jó volna a kérdésben 
egyetértésre jutni végre. Úgy érzem a Magyar Királyság élére sokan Királyt szeretnének látni. Egy 
a fontos, hogy ne legyen megosztottság. 

Válasz 

Éva
(Szfvár, 2011.01.12 10:07) 

Nem igaz, hogy nem vagyunk összetartók! Igenis azok vagyunk! Gondoljatok bele: Itt lennénk 
még, és még mindíg saját nyelvünket beszélnénk ennyi támadás, kifosztás után ha ez nem így 
lenne?
Ezt a butaságot csak azok szajkózzák egyfolytában, akik azt szeretnék, hogy ne tartsunk össze! 
Sokan látszólag elhisszük, és úgy beszélünk, mintha úgy lenne! De nincs úgy! Nézz magadba, és 
rájössz! Amikor itt és másutt háborogsz hazád és saját helyzeted miatt, abban benne van az 
összetartozás , összetartás érzése! Ráadásul oly mélyen, hogy azt onnan senki ki nem törölheti! 

Válasz 

(nincs cím)
(sound, 2011.01.10 17:40) 

Tárgyilagos és jó a cikk. :) Köszönöm, hogy olvashattam.

A királlyal kapcsolatban elég furcsa érzéseim vannak, de viszont már több helyen találkoztam 
olyan hozzászóló nickel, hogy Árpád-házi Julianna/Jolán. Teljesen, mintha már meg is halt volna, s 
már jön a leánytestvérben a sorban, vagy annak leszármazói.
Ilyen értelemben sokan lehetnénk Árpád-háziak, Attiláig is visszavezethetően. :) 

Válasz 

Attilámak!
(Edit, 2011.01.05 14:38) 

Igen, éljen a király! Már régebben olvastam róla, DE!
A koronázásával és a koronázás körülményeivel, helyszinével kapcsolatban lennének kérdéseim. 
Nem vagyok sem történész, sem szakértő, csak olvasgatok. Valahol azt olvastam, hogy a 
koronázás időpontja különös jelentőséggel bír. Itt volt olyan? Jó, rendkívüli volt a helyzet, de a 
kérdésem áll. A helyszín. Nem a Pilis a szakrális helyszíne a koronázásnak?
Tudtommal a koronát nem helyezik a koronázott fejére, csak fölé teszik, mert nagy a belső 
átmérője.(?) Az anyakönyvi része a történetnek bizonyított valamennyire? Utánanézett valaki? 
Vagy egyáltalán bizonyítható a vérvonal valamilyen módszerrel? Talán erre tud valaki hitelesen 
válaszolni?
Én is boldog lennék, ha megállná a helyét ez az állítás, de számomra még bizonytalan.

Válasz 

Tamana írjuk a keresőbe
(Attila Isten Ostora, 2011.01.03 10:54) 

Móricz János Dél Amerikában magyarul beszélt az ősnyelvet még beszélő Indiánokkal, 



felbecsülhetetlen kincseket is talált. Kínában az Ujgurok központja körül Xian városnál 252 piramist 
titkoltak el. Az Ujgurok, Hunzák, Nagarok még emlékeznek Attilára.
A maharadzsák büszkék Hun gyökereikre. A tamana szóra keresve találunk számos oldalt, az 
egész világon található magyar nevekkel. 
Persze a magyar volt az ősnyelv, akit érdekel nyissa fel a kincses ládát: 
http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.487
olvasson kedvére. 
Örülök, hogy Felvidéki honfitársam, magam Vágfarkasdi gyökerű vagyok, Kanadából ápolja a 
magyar tudatot. Akkor lássanak csodát, él a királyunk:
http://www.fusz.hu/index.php?op=full2&q=12408
Éljen a király!

Válasz 

Istvánnak és mindenkinek
(Eszter, 2011.01.02 14:26) 

Na jó,ebben teljesen igazad van!!!
Boldogabb új évet mindenkinek!!! 

Válasz 

Magyarmult!
(Istvan, 2010.12.30 05:20) 

Kedves Eszter!

A vilagosszefogas es a vissza a gyokerekhez arrol szolna,hogy a vilag tudosai,torteneszei,akik 
tudjak,hogy a magyar honnan es mikortol ered egysegesen kijelentenek az igazat!Bizonyitekaink 
vannak csak felkene tarni es nem hagyni a hazudozasait a "meseloknek"!
A regi alkotmanyunknak a jogfolytonossaga is idetartozik.
A hallgatas es a farok behuzas jol mutatja azt ahova sodrodtunk,ahogy most elunk.
Azert nem sikerul kulfoldon sem a magyaroknak,mert nem fognak ossze,mert ugy gondolkodnak 
sokan ahogy....Magamnak,magamnak,magamnak es ha valaki akar valamit majd elmondom 
esetleg mit csinaljon.Egoizmus szagu.Nem?
A mexikoiak,oroszok,kinaiak,bulgarok es meg sorolhatnam sokkal nagyobb osszefogast 
mutattnak,mint mi.
Honnan veszem?Talan eleg 8ev kulfoldi munkatapasztalat.
Ui.; Persze Arpad is egyszer felkelt es elkezdett hadonaszni a kardjaval a Karpat-medenceben es 
lattak a tobbiek,hogy milyen jol halad a honfoglalasban es mellealltak.
Csok; Istvan 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.29 13:15) 

Az összefogás elkezdődött!!! Hamarosan komoly eredménye lesz! 
A cikkhez szólva. Már gyermekkoromban, amikor a történelmi atlaszokat bújtam, felfigyeltem 
mennyi magyar nyelven ismert település volt a földön. A kérdéseimre a tanárnőnk álmélkodva azt 
válaszolta: "Én erre még fel sem figyeltem!". Hála istennek nem ellenségesen, hanem kimagasló 
figyelemmel kísért tanulmányaim során. Sokat köszönhetek neki, hiszen a pedagógiai módszerei 
segítettek a tanulás során. Néha ha összefutok vele, nagyon mélyrehatóan boncolgatjuk az 
ősmagyar történelmet. Látom rajta, örül, hogy nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy "taníthatom"! 
Neki is és sok mindenkinek nyílik a szeme! Tessék népszerűsíteni ezt a tudást! Nem utolsó sorban 
ezt a honlapot! Amit egyszerűen imádok! 
Boldog új évet kívánok, minden Magyar Testvéremnek! 



Válasz 

Istvánnak és mindenkinek
(Eszter, 2010.12.28 15:51) 

Összefogás?
Kivel akarsz összefogni?Egy élet is kevés a körülötted élők kiismeréséhez és még szó sem volt 
összefogásról!
Vissza a gyökerekhez?
Végy egy jó darab magyar földet,élj,termelj,izzadj és boldogulj rajta,akkor nem csak egy "új mese " 
lesz a "vissza a gyökerekhez",hanem megélt ,megtapasztalt valóság!
Akkor meglátod,az Istenünk mellédsodorja a melléd valókat,keresned hiábavalóság,csak 
melléfognál,az erőd-amire pedig létszükség lévén támaszkodhatsz-
pazarlóan folyna szét!
Nem kell itt kürtölni már semmit,minden kiviláglik magától!Amit tudsz add tovább,élj és küzdj 
emberként,amikor kell állj ki magadért és másokért...
A kürtszónál hidd el,hangosabb és eredményesebb is!
Elegen sápítoznak és gajdolnak körülöttünk a mellüket verve,hangzavarban a kiegyensúlyozott 
csend hatásosabb!
A világ ha összefog,nem értünk teszi majd,hanem ellenünk!Hát állj őrt a helyeden,a jelre várj és ne 
késlekedj cselekedni!
Fú,ez hosszú volt!Remélem nem bántottam meg vele senkit,buzdításnak és jó irányba terelésnek 
szántam!
Szép napot! 

Válasz 

Magyarmult!
(Istvan, 2010.12.24 02:19) 

Csak az a baj,hogy nincs kurtunk!
Ahhoz meg szegenyek vagyunk,hogy keszitsunk!
A "szankat" meg befogjak!
Rajtunk szerintem egy vilag osszefogas segithet,
egy bizonyos elnyomo,beteg gondolkodasu tarsadalom
ellen,ami az egesz foldet pokolla akarja valtoztattni!
Eloszor is az Orszagunkat kellene megtisztitani!
Vissza a gyokerekhez! 

Válasz 

7773 Villány,Hunyadi u.57.
(Barabás József, 2010.12.21 19:00) 

Igaz bizonnyal,itt az ideje,hogy világgá kürtöljük,tulajdonképpen KIK is vagyunk.Nem szabad 
visszariadnunk(megrettenjünk)semmitől! 

Válasz 
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