
Hunia
(hun, 2010.07.16 00:34) 

A mai hazakiárúsitó szerepét Gyurcsánytól és Bajnaitól átvette ORBÁN VIKTOR! 

Válasz 

szabadka
(andor, 2010.07.14 09:34) 

Majd húsz éve annak amikor egy
MIÉP-es vezető politikustol meg-
kérdeztem,van nektek betekinté-
setek a letelepülők adataiba,tudjátok e naprakészen
követni pl.Csongrédmegyében hány
külföldi vásárolt ingatlant,há-
nyan, s milyen nemzetiségűek kap
-ták meg a letelepedést, állam-
polgárságot ? Az illető látható-
an meglepődöt,bevallotta hogy nincs ilyen információhozzáfé-
rési lehetőségük.Azt is mondta
érdekesnek tartja a felvetett 
kérdésemet, és utánna fognak járni.Lehetséges, hogy ez a kérdés még ma sem megoldható egy
képviselő számára ? 

Válasz 

Na akkor mégegy
(Őszkatona, 2010.07.14 06:36) 

Kedves Szemtanu és mindenki,

Köszi, én is mindig szívesen olvasom gondolataidat. Sőt, egyet is értek itt veled. Igazad van: 
Olcsóbb, hatásosabb elhárítani a veszedelmet mielőtt kárt tesz, mint később eltávolítani, miután 
már meggyökerezett. Az is igaz hogy akkor már lehet hogy késő lesz. Atilla is valószínűleg erre 
gondolt amikor nekivágott nyugat felé, Szerintem Árpád is emiatt verte szét az élősködők német 
zsoldosait Pozsony táján. Úgy látom hogy általában nem is a "mit tenni?" a kérdés, hanem a 
"hogyan tenni".

Na de hadd szóljak egy pár szót a vírusokról ha már veszedelmekről beszélünk. A virus szó 
eredete "méreg". Rendkívül primitív életformája miatt képtelen anyagokat felvenni környezetéből, 
tehát gazda-szervezetre van szüksége. Ez arra következtet hogy nem tartozik az első élőlények 
közé, esetleg selejtezett genetikai elemek leszármazottja. Ez a parazita fajta önmagában nem 
mutat élet-jelenségeket. Élő anyagként csak gazda-szervezetben, annak folyamatait felhasználva 
életképes. Így tehát nem egyértelmű, hogy élőlénynek tekinthetjük-e a vírusokat. Viszont 
semmiképp nem tekinthetőek élettelennek, mivel bizonyos körülmények között - gazda-testben - 
élet-jelenségeket mutatnak. Alkalmazkodó képességük csodálatos, de sohasem teszik magukévá 
a gazdasejt tulajdonságait.

Működése:
1. Rátapad a sejtre,
2. Befecskendezi örökítő-anyagát,
3. Átszervezi a gazdasejt működését,
4. A gazdasejt a saját fehérjéjét felhasználva a vírussal azonos új vírusokat termel,
5. A vírus elpusztítja a gazdasejtet és az új vírusok kiszabadulnak, készen a további fertőzésre.

A vírust a sejt képtelen "kikergetni" mert a virus módosítja a sejt működését. A szervek sem 



képesek "elkergetni" mert nem tudják megkülönböztetni a már megfertőzött sejteket az 
egészséges sejtektől. Az efféle támadás ellen csak a védekező rendszer képes megvédeni a 
szervezetet. A vírusos fertőzést, tehát, csak az immunrendszer megerősítésével lehet kezelni. 

Természetesen, az immunrendszer néha egy kis lázzal teszi dolgát. De az lenne a legjobb ha a 
gazdasejtek megtanulnák fölismerni a vírusokat, és semmiféle kapcsolatba nem lépnének velük, 
még csak közelükbe sem engednék őket. Ne felejtsük el, gazdasejt nélkül a vírus 
ÉLETKÉPTELEN.

Kellemes elgondolkodást. 

Válasz 

Hunia
(Hun , 2010.07.13 13:18) 

A magyar már rég le van tesztelve a zsidó által.A legfrappánsabb példa erre,az öszirózsás 
foradalom,amikor is a hiéna zsidóság lakmározott a szétmarcangolt ösi hazán.Mert kérdem én:hol 
volt a maradék nemzet,aki örjöngve kellett volna az utcán kizavarja ezt a kufár népséget.Erre fel 
milyen útat választott?Éltette mint a hülye gyerek az oroszországból"haza"tért,magyarúl beszélö 
szarházi zsidókat,akik aztán szépen lefejezték a maradék nemzet iránti elkötelezetteket,és 
bevezették az importált,nemzetidegen bolsevik eszmét hirdetö ideologiát.Azota is itt 
vannak.Tudjátok hogy hivják öket?Gyurcsány Ferencznek,Hiller Istvánnak,Szabó 
Zoltánnak,Kapolyi Lászlónak,Kuncze Gábornak,Koka Jánosnak,Rogán Antalnak,Orbán 
Viktornak,és nyugodtan hozzájuk lehet csapni egy észázad távlatából a fél magyarország 
lakosságát.Tudom hogy sokaknak nem tetszik,de sajnos ez az igazság!És azon se lepödjetek 
meg,ha ma még magyarúl tanúl az izraeli zsidó,holnap te fogsz héberül tanúlni a "saját"hazádba! 

Válasz 

felelek
(kerdezz, 2010.07.12 22:21) 

Kulonos jelensegre lettem figyelmes a napokban:
muveszlelek ismerosom,aki igazabol sokra soha nem vitte, csak ugy azert kialakult korulotte 
valamilyen
kis aura a 4o ev alatt,..mindig baloldali volt.
Rendszervaltasnal hirtelen jobbra fordult a palyazati lehetosegek es az anyagiak miatt,majd 
visszafordult balra.Kozben a fellegekbe jart/na/ha tudna es mar kinevezte magat kepzomuvesznek.
Jelenleg pedig onjelolt polgarmester.No csak,no csak. Kiknek is van ra
szuksege? Neki talan a mgasabb nyugdijara.
Valakiknek pedig pontosan O kell.Allami Hivatalban soha nem dolgozott. Nem ert az egvilagon 
semmihez. Soha nem a foldon elt.Koszones helyett a cipojet nezegeti az utcan.
Szoval: tudatlansaga valakiknek joszolgalatot tenne.
Par millioval meg -megtamogatjak es a telepules maris
kiszolgaltatott lenne. Ha veletlenul kitor a balhe,kitomott zsebbel vissza vonul a sajat kis 
muvesztelepere.
A tobbi ember pedig eljen,ahogy tud.

Válasz 

TUZER
(AMI A FIGYELMET ELKERULI, 2010.07.12 22:04) 

MI VAN AKKOR,HA EZEN A BIZONYOS CSATORNAN TERRORISTAK VAGY LAKASMAFFIA 
KEZEBE KERULNEK AZ 
ADATOK?
EBBEN A BANDABAN EGY SZEMPILLANTASIG SEM LEHET HINNI. 



Válasz 

Isteniek a metaforak
(Szemtanu, 2010.07.12 15:02) 

Oszkatona, imadni valo a metaforaid, allat meseid. Igy en is hasonlo keppen valaszolok

Szerintem olcsobb elore elzavarni az ilyen "molyokat, verszivokat" mert ahogy nezem az 
utokezeles sokkal dragabb, es nagyobb aldozatokkal jar. Vagy esetleg visszafordithatatlan karokat 
okoznak.Es meg az a veszely is fenall, hogy a sorozatos rovarirtasok miatt kesobb a kulombozo 
allatvedo szervezetek antiszemetnek fognak minket nevezni. Es ebben a szemet vilagban, hat 
nem tudom, hogy lehet e vallalni egy ilyen kockazatot. 

A visszafordithathatalan karokrol: ha feltamadna Matyas Kiraly, hat sirva fakadna, ha latna hogy a 
birodalmabol mar lassan csak annyi maradt hogy egy napi lovaglassal atkelhet rajta. Ha meg azt is 
latna hogy belso viszalyok a megmaradtat is, konckent cibaljak, hat szerintem magatol vissza is 
fekudne a sirjaba. De mielott visszafekudne, lehet hogy elfogadna azt amit az olah birkaszok 
allitanak, hogy o olah. Mert az olah birkaszokbol csak egy-egy lehetett az o idejeben az erdelyi 
hegyoldalakon, most mar egy eleg szep ki orszagot raktak ossze, a mienkebol. 
Tovabbi metaforak:
En altalaban be szoktam kenni magam citrom olajal pecazas elott, a verszivok ellen, es nem 
utamma veresre vakarozni. Hidd el sokkal fajdalommentesebb.
A legyet is agyoncsapom meg mielott a forro levesembe szal. Tudom hogy ott ugy is megdoglik , 
de miert piszkitson. Nehezebb a kihalaszasa.
Es egy igaz tortenet:
A National Geography-n lattam mar vagy 20 eve
Afrikaban letezik egy olyen hangya kolonia, vandor hangyak, amik elpusztitanak mindent ami 
elebuk kerul. Hasonloak a saskakhoz, csak meg a benszulottek kunyhojat is szetszedik, a torzset 
koltozesre kenyszeritve. De, az ottani torzsek nem koltoznek el, nem rovarirtoznak, de nem is 
ulnek tetlenul. Ugyanis megfigyeloik vannak nekik is, ugy ahogy a hangyarajnak elofutaraik, 
felderitoik. A kis benszulott fogja szepen, es a felderitoget felapritja, es ott hagyja ahol elfogta oket, 
mert a tobbi is ott fog jonni. De csak addig a pontig, Mert a hangyaboly latvan a veszelyt, iranyt 
valtoztatnak.
Na ezt kene nallunk alkalmazni. Az ilyen kis hazaarula ganekat kene szetszedni, es a tobbi 
kikerulne az orszagot.
Az okorban nem azert aggadtak ki az ellenseg holtestet mert nem volt mas jobb dolguk csak a 
dogot szagolni, hanem elrettento peldanak.
Libiaban volt kez levagas, de nem kellett alkalmazni, mert mindenki felt lopni. 

Válasz 

Távlatban
(Őszkatona, 2010.07.11 19:21) 

Figyeljük meg esténként az utcalámpa körül őrjöngő molyokat, néha több, néha kevesebb. 
Mindegyik magának követeli a fényt vagy már saját tulajdonának képzeli. De nem száll rá a 
villanykörtére vagy ha mégis, nem marad rajta mert égeti lábait. Ha a körtét üveg burkolat védi, az 
erőszakos de ostoba moly fejjel nekirohan a burkolatnak. Miért? Azért mert egyik sem ismeri a 
természet törvényét: Nem tudja hogy követelései, az elképzelt tulajdonjog, a sürgölődés, a 
kétségbeesett erőszak, még a megszállás-kisérlet is mind, mind hiába: Reggelre, így is úgy is, 
rigók fognak lakomázni holttestükből a járdán. Az utcalámpa viszont, habár beszennyezve, de 
megmarad. Eddig is megmaradt, millió és millió moly erőszakoskodása ellenére, hogy továbbá is 
megvilágíthassa a járókelők útját... mindaddig amíg marad aki gondozza, letisztítja róla a szennyet. 

Válasz 



Pest megyéből
(Átlag Magyar, 2010.07.11 09:08) 

Mindenkit, aki idegen érdekeket szolgál, meg kellene bűntetni. 

Válasz 

Ilyenek a senkihaziak
(Szemtanu, 2010.07.11 07:00) 

Hat igen, sajnos az idegen penzesek tudjak kiket kell megkornyekezni. A senkihaziakat, azokat 
akik eletukben egy lepest nem tudtak elorehaladni becsuletes munkaval, a hatalmon levo osszes 
partnal mar nyaltak, de ott sem tudtak becsuleteset nyalni. Ezeket bagojert, konnyu ravenni hogy 
elaruljak meg az anyjukat is.
Az elvtars tevekenysege bisztos, es csak azt remelem hogy valaki, akinek lehetosege van, egy 
nyomozast/kivizsgalast indittatna ennek az egyennek a tevekenysegeivel kapcsolatban.

Válasz 

Szeged
(Bandi, 2010.07.10 16:13) 

Olvasom a cikket es gondolkodom.Mar megint a zseb az elso,mert nem latunk tovabb.
Hadd tegyek fel egy oszinte kerdest:ha a magyarok
akarnanak izrael ingatlanirol nyilvantartast vezetni, nem ugy jarnank veletlenul mint Palesztina es 
Gaza?
A budos eletbe.Mi koze egy idegen nepnek, egy idegen orszagnak ahhoz az ingatlanhoz,amiert 
egy csalad egy eleltet ledolgozott? A Budos ELETBE!
Az atlag ember nem lopasbol szerezte azt amije van,hanem keserves munkaval.
Most csak egy peldat mondok: a felvideken a kitelepitesek idejen mindent elvettek a neptol.
Volt aki ott maradt>Sajat hazat is elvettek,mas nevre irattak vagy allamositottak ,de maradhatott
a volt hazaban,ha akart, csak lakbert kellett fizetnie.
Sejtheto,hogy mirol van szo? Az Onkormanyzatoknak pedig egyaltalan nem kell ez a program.A 
haver segget pedig szejjel kell rugni ! Errol a jo program-rol csak ennyit.Arulo banda. 

Válasz 

Peströl
(Beus , 2010.07.10 12:19) 

Ez bizony az, HAZAÁRULÁS!! - pontosan igy mondják!
És biztos vagyok benne, hogy kereszül fogják vinni az illetök amit akarnak. Kétharmados szavazati 
többség ellen ugysincs mit tenni. Lehúzhatjuk rolót.
GRATULÁLOK MINDEN HISZÉKENY AGYALÁGYULTNAK AKI A FIDESZRE SZAVAZOTT ! 

Válasz 
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