
Nusinak válasz
(Plósz Sándor, 2010.03.10 15:06) 

Kedves Nusi! 
Én azok közé tartozom akik elolvasták a Jobbik programját. Mindezeken túlmenően még a 
készítésben is egy darabig segédkeztem. Addig, amíg a Duna-Tisza csatorna nem lett a 
vidékfejlesztés egyik kulcsa, hasonlóan az MSZP-hez. Én a Közbirtokosságot adtam volna vissza 
a falunak, a DT közére meg itt olvashatja ajánlásomat. Egyik sem kellett. Én csendben 
leköszöntem. Várom a Konzervatív Magyarok a Szent Koronáért Párt zászlóbontását. Addig pedig 
építésben és nem opponálásban keresem a jobbító szándékaim megvalósulását. A TULAJDON 
rendezése nélkül, nincs demokrácia. Csak szócséplés és időhúzás. 

Válasz 

Plósz Sándorhoz
(Nusi, 2010.03.09 14:39) 

Kedves Sándor.
Nagyon nehéz helyzetben vagyunk /Jobbik/, láthatja, hogy az árral szemben akarunk győzni,a 
számonkérést csak mi akarjuk végrehajtani /a fidesz csak választási kampányának részeként 
ellentmondásokba keveredik, nem akarja! /ezért elégedjünk meg első körben az elmúlt 20 év 
számonkérésével.
Támogassa, hogy erre is lehetőségünk legyen!!!! 

Válasz 

közreadó
(Plósz Sándor, 2010.03.09 12:17) 

Kedves Nemzettársaim!
Én csak azt akartam jelezni Nektek a kapott levél közreadásával, hogy milyen egy totális 
orgazdatársadalom. Itt csak nyolc, vagy húsz évre visszamenőleg akarnak (mondják) elszámolni a 
pártok. Hatvanöt évig kell visszamenni, vagy egy kicsit tovább az elszámoltatással és a 
számonkéréssel és a tulajdon visszaadásával. 

Válasz 

Földteke
(Vak Bottyán, 2010.03.08 22:32) 

Én csak az angolok magatartásával nem vagyok kibékülve,Úgyanis,emlékezzünk vissza,néhány 
évvel visszamenöleg,ez a spekuláns zsidó hozta szinte csödhelyzetbe a britteket.Csak két milliárd 
fontsterling erejéig csapolta meg öket.Szinte bele rokkantak.És mit ad Isten,ma,ök tudják 
miért,ajnározzák öket!Hát iljen világot élünk manapság.És akkor eljátszuk a jóságos cukrósbácsi 
szerepet.Amint hallom,Likud Viktor is az ö pénzén lett amivé lett.Ezért olyan hálás nekik. 

Válasz 

Soros a Mi "megmentönk "?????
(Nusi, 2010.03.08 10:01) 

Nem a számokban van a lényeg, bár kétségtelen már több mint 20 éve fizetjük az egyre nagyobb 
kamatot.Inkább az a fontos, hogy KINEK a pénzéből DÍSZELEG és JÓTÉKONYKODIK Soros 
György!!! 
Úton - útfélen a médiában azt hallani, hogy a magyar származású Soros György mennyi! pénzzel 
támogat szegény diákok tanulását, iskolákat,más intézményeket, kultúrát...stb. és sokan ettől a 
hírtől "hasra vágódnak" és Ő a díszfényben sütkérezik. Így könnyű!!!! 



Elküldeném a határba egész napra kapálni és utána jótékonykodjon a munkabéréből, ha tud.Már 
kijárna neki egy ilyen munka!!!Mások a válságban leszegényednek, ő és fajtái meggazdagodnak!
ŐK GERJESZTIK A VÁLSÁGOKAT IS, hogy tovább GAZDAGODJANAK és a szegény néptől 
elvegyék amije megmaradt.Így kell egy országot tönkre tenni, és átjátszani a "megmentőiknek" a 
ZSIDÓKnak.
Szebb jövőt!!! 

Válasz 

Nem értem-nek
(boncsa, 2010.03.07 08:30) 

Ahhoz, hogy a 969 milliárd ft-ból újra 1352 milliárd ft legyen 2321 milliárd forintot kell hozzáadni. 
Ezt a pénzt keressük. Matematikai képlettel: -969+2321=1352 Az általad számolt összeg akkor 
lenne igaz, ha a költségvetés tételeiben valahol lenne egy 969 milliárd ft hiány és egy másik 
tételnél 1352 milliárd többlet. De ez nem így van, ugyanis az 1352 többletből lett 969 hiány. Vagyis 
előszőr eltűnik az 1352, majd tovább csökken 969-el. (Remélem érthető volt.) 

Válasz 

fek61@ella.hu
(Fekete Márton, 2010.03.07 07:33) 

Nem számoltam utána, meglehet a számok jók, végül is nem ez a lényeg, hanem az, hogy a 
fölgolyón melyen élünk van egy többé kevésbé elfogadott pénzügyi és gazdasági rend. Anarchiára 
törekedve biztosan nem lehet elérni semmit, még akkor sem ha ebben a rendben néhányan 
felháboritóan jól élnek a mások szegénységéből. 

Válasz 

Jusztse
(Nem értem, 2010.03.06 23:20) 

Nem értek hozzá, de a hiány és a többlet nem oltja ki egymást? Azaz "csak" 1352-969=383 
milliárd forint hollétét keressük... 
Ez persze még mindig hatalmas pénz persze, és az egész rohadt kamatrabszolgaságra épülő 
pénzrendszer velejéig romlott, CSERÉLENDŐ! 

Válasz 

marton.tamascsaba@upcmail.hu
(Nearco@citromail.hu Géczi Z, 2010.03.06 14:46) 

Na ehhez mit szólsz? 

Válasz 

LEHET LOPNI
(MARCSI, 2010.03.06 14:19) 

VAN EGY KET VALLASI IDEOLOGIA 
MI ALAPJAN LEHET LOPNI BÖVEN;
AKKOR MEG MIT CSODALKOZUNK

Válasz 
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