háh
(Kara Sándor, 2009.11.03 17:38)
Látam én is a kiadványt korrekt anyag,de sajnos ez is csak egy erőlködés részükről.A szakaralitást
pedig nem figjuk elveszíteni és lesz újra Magyar Keresztény Egyház csak figyeljetek!keressétek fel
szent helyeinket áldozzatok meg borral és kenyérrel,és elindul ISTEN lelke bennetek.Kérjétek JÉZUST
ÉS SEGÍT.Mert amekkora a hitetek akkora lészen a teteitek ereje is.Hit nélkül nem lesz új
HAZA,Árpádnak is nem kis hite volt,hát ti se legyetek kevessebbek!

Arad
(Az örök kétkedö, 2009.11.02 21:24)
Ameddig zsidókra bizzuk a sorsunkat,lásd ezt a förtelmes,cionista társaságot az országházba, ne
csodálkozzunk hogy minden alkalmat megragadnak hogy kiforgassák
eredetünket,származásunkat.Nekem már az is sokat mond,Romsics Ignác!A baj csupán az,hogy
összekeverik a szép szavakat,mesterien,a hátsó szándékaikkal.Ma már ott tartunk,ha kezünkbe veszünk
egy,ugymond,tudományos munkát,eleve fenntartással,gyanakvással kezelyük,és ráadásul drágák is.Ha
pedig hemzseg a csusztatásoktól,félremagyarázásoktól,akkor diverziórol van szó.Az valószinü,hogy a
szerzö kaszálni fog,mert naiv,megtéveszthetö ember mindig akad.Magyarországon különösen.Ahol be
lehet mesélni háromnegyed országnyi felnött lakosságnak,hogy számukra mi,határon kivüli magyarok
vagyunk az ellenség!

Csak ki kell adni
(Őszkatona, 2009.09.22 15:56)
Kedves Gyula,
Sok hazafi egyet ért veled, és már egy jó ideje dolgozik rajta. Öregek heteket töltenek dohos könyvtár
pincékben hogy megtalálják a keresett kútfőt; nagymamák tanulmányozzák a parasztasszonyok
kézimunkáiban elrejtett szokásokat, hagyományokat, hiedelmet; nyugdíjasok, vén fejjel idegen
nyelveket megtanulnak csak hogy megértsék a rólunk irt anyagot; kikopott sportolók, pilóták, orvosok,
katonák, egyetemi tanárok, stb., kutatnak vagy segítenek a kutatásokban, temetőket járnak, fényképeket
készítenek, és reumás ujjaikkal ütögetik a billentyűket vagy éjfélig másolgatják az okiratokat,
térképeket már évek óta.
Az hiteles történelmünk megvan, és a hazugságok megcáfolása is már kész. Csak ki kell adni. Ez is már
folyamatban van. De erre semmiféle állami támogatás nincs. Minél több hazafi föláldoz néhány pakli
cigarettára valót erre a célra annál nagyobb számban fog a kiadványsorozat megjelenni  és itt milliós
példányra van szükség ahhoz hogy minden középiskolásnak jusson.

Érdeklődők számára itt a link:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kozosrovatunk/4492
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.09.22 11:09)
Elő kell venni a mondákat, nem a többször átírtakat, s így sokminden megvilágosodik. A nem
hagyjukhoz, erő kell, öntudat kell. Eddig miért hagytuk? Tudom, aki berzenkedik, könnyen a szélre
kerül, de... Az egyedüli út: összeállítani a történelmünket, a biztosat (nem véleményszinten) és a
bizonytalant egyaránt. Ehhez az első lépés a mai maradék magyarság pontos, kimerítő ismerete, hisz
bocsánattal legyen mondva, de az anyaországi középiskolás sem sokat tud minderről. Áldást annak aki
ezen munkálkodik. Mindenki tegyen hozzá egy keveset, s az összegyül. A régi könyvek
egymásbamásolását eleve kétkedve kell fogadnunk. (Tudok olyan történészt aki a romániai magyar
oktatás adatait az Előre (A Román Kommunista Párt magyar nyelvű napilapja) alapján állította össze.
Lehet ez valós történelem?)

Bayern/Nemetorszag
(Mas Bavaricus, 2009.09.21 13:06)
Ugy latszik sajnos külföldi tudosokra kell biznunk a "Magyar Ügyet". Semino, Grover Krantz, Naddeo,
Alinei, Marcantonio, Martin Eggers stb. talan hihetöben elö tudjak majd adni a Magyarsag igaz
Törtenelmet. Ezeket ugyanis nem lehet olyan könnyen "elfogultsaggal" vadolni es munkaikat
nevetsegesse tenni, ami a mult 150 ev "Finnugorista" bevett strategiaja volt.

