
alekszandros@t-online.hu
(Nagy Gyula, 2009.10.19 21:31) 

Ebből a könyvből tudtam meg, hogy a falum neve sumér eredetű.
Ezeket a könyveket kell tanítani a történelem órákon! 

Válasz 

miklosdome25@gmail.com
(Do-Mi, 2009.06.26 00:33) 

Ez eddig logikus ! Várjuk a folytatást...mert már annyi mindent irogatnak össze meg vissza...hogy 
tele van a hócipőm a sok "lekesedéstől" ! 
A dokumentum kell beszéljen! 
Nem én kell ábrándozzak! 

Válasz 

Székelyek
(kelta, 2011.09.13 09:57) 

A székelyek eredetét illetően egy elég hiteles és pontos feljegyzésre lehet hagyatkozni ! A bizánci 
császár diplomatája akit Priszkosznak hívtak, 3 évet töltött a hun király Attila( 448-) udvarában. 
Ennek a diplomatának az írásai ó-görör nyelven a mai napig fenmaradtak és hiteles képet 
kaphatunk a hunokról. A lényeg az hogy a hunok az utolsó csatájuk végeztével Csaba királyfi 
vezetésével vissza akartak menni az őshazába( ahonnan a magyarok is jöttek) de nem jutottak el 
odaáig. A maradék hunok akik élve maradtak azok Erdélybe telepedtek le és ők az ősei a mai 
székelyeknek !!
Erre több antropológiai bizonyíték is van ! Az ősi írások és feljegyzések soha nem hazudnak 
hiszen ezeknek mindíg az volt a célja hogy megőrizzék a hagyományokat ! A székely nyelv 
természetesen az évszázadok folyamán keveredett rendesen de most itt a nép eredete a lényeg ! 
A SZÉKELYEK ősei a HUNOK !! Köszönöm a hozzászólást :-)
Egy érdekes megjegyzés: a Hunok és a Magyarok ua-ba a népcsoportba tartoztak de két külön 
törzs voltak !!! 

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2011.01.26 14:06) 

Szomoru hogy a magyar toerte'nelmet ,a magyarellenesse'g atszoevi. a "Kalandoza'sok" jozan 
e'sszel tervezett hadja'ratok voltak, ahol a politikai eloerela'ta's feluelmulhatatlanul 
koervonaladzik !!!
Nem ismerek me'g egy na'ciot ahol toerte'neszei igy lebecsme'relik sajat ne'puek vila'graszolo 
sikereit !!
Mikor e's ki fogja ujra'irni azt a sok badarsa'got amiboel a mai fiatalok tanulnak, 
Badinyi, Grandpierre jozanul magyara'z meg mindent de a MTA/ politikai vezete'st manapsa'g nem 
E'RDEKLI ez !! sze'gyen !!

Válasz 

karimas@freemail.hu
(Gabi, 2011.01.25 16:56) 

Feltűnő a sok germán név a történészek,régészek között,ez nem véletlen. 



Válasz 

jó bőven mondod a semmit
(lényeglátó, 2009.10.10 13:35) 

Az újabb kutatás szerint, a kalandozók, a Nagy Károly király által elrabolt, 24 társzekérnyi avar 
kincset vadászták, melyet az kolostoroknak adományozott! Többek között, a még Attilának 
Készített ős koronával, mellyel Károlyt eltemették, és ezt adta vissza Szilveszter pápa. Badiny jós 
szerint, ki beszél mellé? 

Válasz 
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