
Re: A leírtak valoban igazak.
(GYKA, 2011.07.23 05:41) 

"Egy sem az ország és a nép érdekeit képviseli." De a nép nagy-többsége választotta, mert 
annyira át van mosva az agya, hogy nem veszi észre, hogy a liberális farkas, csak a szőrét 
cserélte nemzetire, és a szokásait megtartotta. Hazudik tovább. Ha van kinek, és ő köszöni jól van, 
(az adófizetők pénzén), miért ne?!! 
Előbb talán az Akadémiáról kellene kiebrudálni a finnugristákat (akik ugyancsak az adófizetők 
pénzéből gazdálkodnak) hogy az igaz történelem tanítóit és kutatóit juttassák megbecsüléshez és 
anyagi forrásokhoz, hogy az adófizetők gyermekei (és mások is) azt tanulhassák, mert csak így 
tudjuk újra "éleszteni a magyar nemzeti tudatot, azt a gondolkodásmódot, amely egyedülálló ősi 
nyelvünkben gyökeredzik." mondja Dr. Drábik János: Mit kell tennünk a magyar nemzet 
megmaradásáért? előadásában.
Ezt meg minden lehetséges úton és kellő hangnemben kell a kormánynak felróni, hogy ha: 
"Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, 
visszaélés és részrehajlás nélkül intézi." Magyarország Alaptörvénye* (2011. április 25.) akkor 
tegye is, mert másként ez csak szó-pufogtatás.
Addig is marad a szívós kitartás, s a munka Ady módra:
"S ha rám dől a szittya magasság,/Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,/Az Óceánt mégis elérem." Az Értől az Óceánig c. versében. 
K-vár 2011. 07. 23 G Y K A

Válasz 

"talán"?
(Edit , 2011.07.17 12:52) 

Hát valóban legenda lehet. Ha megkezdődött volna 2001-ben, akkor már hallottunk volna róla 
"talán"...
Ha pedig csak "talán" kezdődött meg, akkor szerintem valóban maradhatunk SAJNOS a 
legendánál.........
Ameddig a pénz mozgatja a világot, még az egyházakat is, addig nem kapunk vissza területeket. A 
szereteten alapuló hithez nem kellene anyagi tőke. Nem kellene fényűző templom. Még 
kihangosítás sem... 
Gőrcsösen ragaszkodnak a megszerzett területekhez. Felénk a megszerzett=lopott, rabolt, nyert 
(potyán szerzett) 
A mi hitünk szerint ezek bűnök. Nekik, a szerzőknek milyen is a hitük? 
A miénk is az lenne? Akkor kikben bízunk? Kikben bízzunk? Tőlük várjuk az igazságot? Hozzájuk 
csatlakoztunk! 
Mire is számíthatunk? 

Válasz 

czsef@citromail.hu
(József, 2011.07.13 14:39) 

Hát, érdekes!Tudomásom szerint, nem Lengyel, de szász származású volt a pápa, s mint ilyen 
véletlenül sem akart jót a Magyarságnak!A Szent Korona alá tartozó egyház megyénket is ő 
alakította át, hol ott, semmiféle jogalapja nem volt.S, miért fogadta Kádár Jánost, stb.Ezekről az 
időkről, sajnos nem sokat tudok, mert nem tartottam történelemnek.Persze ez csak megérzés volt, 
de az idő engem igazolt. József 

Válasz 

Urban legends?
(Hedy, 2011.07.12 05:32) 



A dokumentum forrásának egy olyan blog van megjelölve, ami azzal kezdődik, hogy "urban 
legends", ami magyarul városi legendákat jelent. Ennél fogva a hitelessége sajnos kérdéses.
Hiába értek egyet különben az irással, sajnos csak isteni csoda segithet minket vissza az ezeréves 
határok közé. Olyan hatalmas területeket kaptak az összes szomszédaink, hogy nagyon súlyos 
elmeháborodás kellene ahhoz, hogy maguktól lemondjanak róla. Persze tisztesség is elég lenne, 
de azt leshetjük, hogy a tisztesség hirtelen megfertőzze őket.
Csak a szívem fájdítja az írás. 

Válasz 

Re: Urban legends?
(koronahad, 2011.07.13 14:19) 

Az isteni csoda az ember dolgokat ha meg kell változtatni azért nekünk kell harcolni.S 
békediktátum nem változik az csak mi bűnünk mert olyan hangosan kell jogainkat követelni bele 
remegjenek hegyek. 

Válasz 

Bp
(Rekabea, 2011.07.13 08:07) 

Ohhh, a "szentatya" es az altala eletrehivott bizottsagok, nem de !!!!!!
Na hagyjuk ezt !!!! Eleg mar a nephülyitesböl !!!!!!!!! 

Válasz 

Bp
(Ferenc, 2011.07.12 06:05) 

A leirtak valoban igazak.
Tudomasunk is van rola, mert az evek folyaman tobbszor is olvashattunk rola.
A valosagos nagy akadaly: a mindenkori kormanyok-akiket mi valasztottunk es valasztunk. Egy 
sem az orszag es a nep erdekeit kepviseli.
Raadasul a kepviselok 2/3 resze azt sem tudja ,hogy egyaltalan van lehetosegunk.
A tortenelmet a kepviselok 9o%-a nem ismeri, nem ismertek.
A Parlament letszamcsokkenteset ugy kellene megoldani,hogy egy fuggetlen tanacs tortenelembol 
levizsgaztatna oket/de nem a kommonista tortenelembol/ 

Válasz 
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