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(oposur, 2010.03.26 17:03) 

Elképesztő valóban...Miért nem tudatták a magyarokkal, hogy a képviselőjük nem őket képviseli és 
nem is tartozik semmivel a számukra? Akkor viszont mitől KÉPVISELŐ a képviselő? Akár 
Belzebubot is megjelenítheti? ha Sólyom tudott erről, akkor már több esetben közölhette volna az 
állampolgárokkal...miért nem tette? 

Válasz 

mehico 
(gaba , 2010.02.26 04:40) 

Tiszta sor!
kedves Laszlo Agnes!
Szerintem ,tobb millio magyar ember egyetert az on allasfoglalasaval. igy en is 

Válasz 

cccp , ddd
(jocco, 2010.02.26 04:31) 

Mifele ocska jott ment Tarsasag ul Edes Szulohazank Nyakan?
ki mast sem csinal csak eladna folullunk Edes hazank az utolso szogig , meg meg mindeg a 
mocskossagon mesterkedik a pokplba valo jellemtelen fajzat , probal egy utolsot huzni szegeny 
Magyar nepen, sanyargatni es bortonberakasrol beszelni van pofaja itelkezni a Magyar nep 
szuverin jogan vitazn ...tovább &#187;i intezkedni a 21 egyedik szazadban, Hm forr a verem es 
nem tudom megallni szo nelkul,
A kettos mercerol !
Mar megbocsajtson az ur , de valahogy nem tudok belenyugodni ebbe a hollykakavtorvennyel 
kapcsolatos allitolag parlamenti szavazasba , nem ertem mit gondolnak magukrol a biboldoek 
liberel bolsevikok , megalkuvok hazaarulok", de ez egy kicsit tulzas , Allitolag 800,000 zsido el 
Magyarorszagon es a parlament 90 % at ok toltik be sehonnai szarmazasuknal fogva. hogy is jott 
ki a szavazas ezen ugy donteseben? 45 - 55 % ban durvan , viszont a 45 % nak nem is kellett 
szavazni elore le targyalt csalassal eldontott eregmeny, Arrol nem is beszelve az orszaghaz 90 % 
-a mar reg levaltando kellett volna legyen meret nem csinaltak semmit csak hazudtak ejjel 
nappal ,szoval az osszes torveny es intezkedes hivatalon kivuli es Magyar alkotmanyellenes . ezek 
a tetyvek mast sem csinaltak csak fikaztak es horkoltak vagy amit tettek is Israel javara , maguk 
zsebukre dolgozva!??? a hatterhatalom new world order z.ido diktatura malmara ez kerem nincsen 
rendjen.
Remelem es bizok benne egy olyan emberekbol allo Parlament lessz az edes szulohazank. a 
tulnyomo reszben a Jobbik reven a kormanyzasaban mely ki huzza az orszagot a sarbol a beka 
segge alol ,s leallit minden adossadtorlesztest , bortonbe rakja a rablokat ha kell ki is vegzi, mert 
ha igazsagtalanul Ki vegezhettek, annak idelyen a 13 aradi vertanut .es tobb millio nemes magyar 
hazafit az utolso 3 evszazad idelyen. hat most aztan ezreket kellene. megszabaditani edes nagy 
Magyarorszagunk vallarol le kell razni az 

Válasz 

Budapest
(Genov Éva, 2010.01.31 20:10) 

Talán nem is meglepő.
Még is vizsgáljuk meg, hogy 1989 és persze 1993 óta mely pártok képvieslik a magyar emberek 
érdekeit és érdekes módon egyik pártnak sem volt érdeke ezt a jogszabályt megváltoztatni.Akkor 
még is melyik pártra szavazzunk április 11.-én?
AZ ÚJ ERŐ PÁRTJÁRA, ők hitelesek, tiszták és minden kirekesztett érdekeit fogja 



képviselni.Ismerd meg a programját! 

Válasz 

Visszahívhatóság
(Törpapa, 2010.01.23 00:40) 

Nem véletlen talán, hogy egyedül a Pajzs SZövetség deklarálta a képviselők visszahívhatóságát 
és büntetőjogi felelősségét nem megfelelő "képviselet" esetére. 
http://szkszhu.szksz.com/valasztas2010.html
Amíg azonban a birkáknak pásztor kell, addig pásztor fognak kapni, plusz a "szabad" bégetés 
jogát.
Ilyen egyszerű :) 

Válasz 

Hát igen
(Törpapa, 2010.01.23 00:31) 

Ezt érdemes elküldeni az ismerősöknek... 

Válasz 
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