
Pikis
(Hahoman, 2010.04.18 08:35) 

A Homan fele iromany egy megtevesztes.
A cikk utolso fejezete ill. a feltetelezes gusztustalan.Pontositva: ilyet szul a tudatlansag. 

Válasz 

Budapest
(Hella, 2010.04.18 08:28) 

Mit irnak a Vatikanban orozott hiteles kodexer es mas iratok errol? 

Válasz 

Oposurnak újra
(>Zoli<, 2010.04.18 00:25) 

Tisztelt oposur!

Mint láthatod és láthattad már előbbről is, hogy mi ezen az oldalon lepésről lépésre próbáljuk és 
egy egészen tág látókörben felszedni a jeleket és tényeket de úgy, hogy a meglelt úton 
megmaradjunk, és egyúttal haladjunk is. Neked pedig azt ajánlom, hogy keresd meg azokat akik 
csak csupán az Arvisurák által próbálnak rákerülni egy útra. Akár már ezen a honlapon is találhatsz 
az ehhez megfelelő cikk alatt www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/oldal/9 feliratkozási lehetőséget 
egy ilyen fórumra, és ott azokat találod akik csak evvel akarnak foglalkozni hiszen már 34 -en 
vannak akik arra várnak, hogy valaki végre megpendítse a témát és talán utat mutasson nekik. A 
lista címe: arvisuraforum@lev-lista.hu
Mi itt ezen a honlapon ha szükségét látjuk ezután is kézbe vesszük akár az Ózdi Arvisurák írásokat 
is, de nem fogadjuk el mint egyedi irányt. Ha neked csak ilyen irányod van, újra csak arra kérlek 
hagyjad ezt a honlapot. 

Válasz 

oposur69@citromail.hu
(oposur, 2010.04.17 11:36) 

Gizella...Gizelláért Vajk István a mai Ausztriának kb a 3/4-ét elaljándékouzta a bajoroknak. Gizella 
egy ausztriai kolostorban halt meg. Ugyanakkor Vajk megfogadta (kvedlinburgi értekezleten) , hogy 
a hadseregének létszámát drasztikusan csökkenti. Ekkor megszűnik a Csörzs árok melleti 
kiképzés is. "Legközelebb" Mátyás volt az, aki visszafoglalta az elajándékozott területeket. Ezek a 
területek mint avar örökség illették meg az országot. Mátyás különben -Szibiánként- Árpádházinak 
számít. A Szibiánok ugyanis a nagyon szapora Csákokhoz "mennek vissza" akik kénytelenek 
voltak sok családra "oszolni",( Csák, Erős Csák, Szilasi, Szibián...) . A Csákok ősapja Taksony, 
Taksony apja pedig Zsolt (Solt), Árpád egyik fia. A Szibiánokat ( Szibír szóból keletkezett, mely 
Szibériát jelenti) erősen próbálják a románok románosítani, ez azonban nem igaz. Szibiánok a 
Kancellárián már az 1200-as években megjelentek.,
A fentieket az Arvisura alapján írtam, ha valakinek ez nem elfogadható, akkor az Ózdi Arvisura 
Társaság megkeresését ajánlom. Vagy az Arvisura ismeretének megszerzését szintén javasolom. 

Válasz 
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