sandor.sebesi@gmail.com
(Sebesi Sándor, 2009.09.03 20:32)
Kedves Fritzi!
Lehet, hogy megtalálta a megoldást, pedig az nem is veszett el soha. "Aki magyar, annak fáj
Trianon!"-ezt nem én találtam ki, viszont igaz. A szlovákoknak összetett problémájuk van: lopott
országban, lopott nyelvvel, lopott történelemmel és lopott zászlóval erőlködnek legalizálni, amit
nem lehet. Bele is fognak rokkanni-remélem...
Mivel én hazafinak vallom magam, számomra csak egyetlen megoldás létezik: MINDENT
VISSZA!!!!
Aki nem így érez, azokat sajnálom, megérteni nem fogom soha! A családomban több nemzedék
harcolt Magyarországért. Ha úgy érzem, hogy közéjük tartozom, akkor megértheti(k): NINCS MÁS
ÚT, mint a jólismert angol kiáltás: "Justice for Hungary!"
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
Nem azonosulok azokkal, akiknek nem tiszta a lelkiismeretük. Sajnálom, részemről ez van és
minden egyéb "megoldás" elfogadhatatlan!
Éljen Magyarország, éljen a Hazám!
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.29 13:59)
Kedves Sándor
A megoldást hosszú éveken keresztül keresgéltem, és megtaláltam.
A mai Szlovák Köztársaság déli részéből nem autonóm területeket kell leválasztani, mint ahogyan
azt egyes szlovákiai magyar pártok időnként mondogatják ölbe tett kezekkel, hanem az európai
szokások - oszd meg és uralkodj elve - alapján különálló és független országokat kell létrehozni.
Mivel a magyarlakta terület hosszú és elnyúló,és így a közigazgatás nehézkes - három részre
kellene darabolni, és három önálló országot létrehozni.
Az erre vonatkozó gyakorlati és elméleti földolgozás Montesqieu-nél található.
A három különálló ország azért is kellene, mert a Gömör lakossága meglehetősen öntörvényű, és
sok kárt okozhat az egész új formációnak. Ha azonban erős magyar köztársaságok veszik körül északon pedig áthághatatlan hegyek vannak, akkor megvan az esély, hogy visszabillennek a
normális kerékvágásba. Csak emlékeztetni szeretném, hogy a mostani új HÍD párt is az ő
kezdeményezésükre jött létre. A gömöriek gyerekeiket szlovák iskolába adják már a II.
világháborútól kezdve, a magyar iskolákba pedig a roma gyerekek járnak. Ezért még az a szülő is
szlovákba adja gyermekét, aki eredetileg esetleg magyarba szerette volna.
Az olyan városok, mint Nyitra stb. önálló városállamok lennének (az elmúlt évszázadok mintájára),
ahol egyenrangú mind a magyar mind a szlovák nyelv. A Nyitrától északra fekvő falvak pedig az
1910-es népszámlálási adatok szerint tartoznának a legközelebb eső magyar köztársasághoz.
Ha ezt a megoldást az EU nem hajlandó elfogadni, akkor kell a második variációt megindítani:
az egész mai Szlovák Köztársaság területén a pozitív diszkriminációjának elve alapján első
államnyelvként a magyart és második nyelvként természetesen a szlovákot kell elfogadtatni. Mi
magyarok sehol sem fogunk beleszólni, hogy az emberek otthon, utcán, hivatalban milyen nyelven
beszélnek - évszázadokon keresztül soha nem tettük.
Ezenkívül a szlovákonak - ha kérik meg lehet szavazni Túróc és Zsolna környékén az autonóm
területet feltételül szabva, hogy az Árpádkortól kezdve található valamennyi történelmi, régészeti,
kultúrális stb. emléket visszaállítsák eredeti állapotába.
Persze - ez utóbbi megoldást inkább szórakozásból írtam le, de mindenképpen el kell gondolkozni
azon, hogy a szlovák Köztársaság kárpótlást fizessen az elrabolt és szándékosan tönkretett

magyar kincsekért, vasútért, földi javakért, elnemzetlenített magyar utódokért, stb.
Válasz
sandor.sebesi@gmail.com
(Sebesi Sándor, 2009.08.29 09:18)
Tisztelt Európai Unió!
Én csak egyetlen eu-s állampolgár vagyok ( nem szabad akaratomból! ), azonban az EU
alaptörvényével teljes mértékben ellentétes az a belső nyelvtörvény, amelyet a magyar területet
birtokló szlovák fasiszta autonóm kormányzat hozott!
Bizonyára Önök is látják, hogy a Szlovákiának nevezett Magyar Autonóm Tartomány szlovák
nemzetiségű vezetői olyan nyelvtörvényt kívánnak szentesíteni a Magyar Szent Korona oltalma
alatt álló tartomány őshonos magyar lakosságának terhére, amely az Önök demokratikus
rendszerének NEM LEHET ELEME! A részünkről 1920-ban kényszerből aláírt Trianoni
diktátummal az Önök ma is mértékadó kormányainak minimum felül kell vizsgálni akkori
döntésüket, hiszen ma már egyetlen ország sem létezik az 1920-as állapot szerint! A Magyar
Nemzet részéről jogos kérés, hogy akkori álláspontjukat revidiálják. Ergo Szlovákia NEM létezik,
ma is Magyarország része, erről, mint autonóm Köztársaságunk, maga a Szlovák Nemzet (?)
gondoskodott: zászlaja a Magyar Nemzet ősi trikolórjának mása, a kettős kereszt és a hármas
halom ősi magyar jelképeivel.
Mivel a ma Szlovákiának nevezett terület teljes mértékben a történelmi Magyarország jelenlegi
része, ezért a fasiszta, soviniszta szlovák "vezetés" részéről TÖRVÉNYTELEN, saját szlovák
nemzetével sem egyező, a történelmet és a jogfolytonosságot teljes egészében lábbal tipró
"törvény"! Amennyiben az EU nem képes megfékezni a berkein belül lévő "vezetői" fasizmus
ilyenfajta megnyilvánulását, akkor kezdeményezni fogjuk népszavazással való kilépésünket az
Önök kötelékéből!
Tisztelt EU!
Ha az Önök lelkiismerete TISZTA, akkor válaszuk nem lehet kétséges: ez a nyelvtörvénynek
nevezett, fasiszta-rasszista kirekesztés nem lehet EU konform!
Tiltakozom és beavatkozásukat kérem a fasiszta szlovák vezetés ellen!
Tisztelettel: Sebesi Sándor MAGYAR és EU állampolgár
Válasz
újabb petíció
(Csiribusz, 2009.08.28 18:35)
http://kerjenbocsanatot.hu/support.php
Válasz
peticio cim
(>Zoli<, 2009.07.19 15:50)
www.polgarinfo.hu/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=13
Válasz
A peticio cim
(>Zoli<, 2009.07.19 15:49)
http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=13
Válasz
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(Valent Rozália, 2009.07.19 15:11)
Hol kell aláírni?
Csatlakoznék!!!!
Válasz

