
Milyen lesz a magyar jövő?
(Szávics József, 2010.08.16 20:52) 

Fölösleges a miniszter elnökünket lecigányozni.-Bűn lenne az is,ha ő ezt ki kérné magának,mert 
ezzel azokat igazolná akik egy másféle bőrszint néznek le.-Nem teszi,mert van annyira tapintatos.-
Az meg hogy valaki cigány vagy magyar,semmit nem változtat,mert nem érdem,vagy bűn 
ilyennek,vagy olyannak születni.Ennyi előítéletesség miatt a másféle bőrtípusba tartozó emberek 
ha tehetnék,-újra,már csak hófehérkének születnének.-De ha egyszer Istennek így tetszett.-Így 
hogy különböző színűek legyünk,akkor mi miért kevélykedünk azokkal szemben,akik nem sápadt 
arcúaknak születtek?-Mi érdemünk van abban hogy mi fehérek vagyunk?-Mi sem tehetünk róla.-
Sőt,semmivel sincs több kezünk,vagy lábunk mint nekik.-Én például nem szívesen járnék három 
lábbal.-Valahogy nem menne.-Túl sokat kellene 
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szívesen járnék három lábbal.-Valahogy nem menne.-Túl sokat kellene gyakorolni.-Azzal sem 
dicsekedhetünk hogy mi okosabbak lennénk,mert ugyan iskolázottság és egyéb tekintetben kissé 
le vannak maradva,de ez csak pillanatnyi állapot.-Épp valamelyik nap lehetett hallani a Kossuth 
adón,fiatal,tovább tanulásra érdemesített,önhibájukon kívül,lepusztult sorsú cigány fiatalokat 
beszélni.-Az életükről,a terveikről,az általuk belátható jövőjükről kérdezték őket.-Ha nem tudtuk 
volna hogy kik a riport alanyai,akár azt is gondolhattuk volna hogy valamilyen egyetemi 
irodalomszakon végzett diákok,mert olyan értelmesen,szabatosan,választékos szókinccsel 
beszéltek.-Most akkor kérdezem én:-Ki merne odamenni ezek közül akármelyikhez és mondani 
neki hogy: "Öcskös,húzzál már a közelemből mert nem bírom a képedet!"-Az emberi érdemek 
tesznek bennünket különbekké.-de ott,is figyelembe kell venni Jézus türelemre intő szavait,ha más 
még nem tart ott,ahol az élet tapasztalataival bővebben ellátott.-Egyszer,egyszer mindenki 
belecsusszanhat az előítéletesség ragadós vermébe,de jobb ha járás közben a lábunk elé 
nézünk!-Akármelyik,jogtalanul lenézett emberi típusból származó társunk,-tegyük fel,megmenti a 
gyermekünket,egy senki által nem kívánt élethelyzetből, -mivel nem az általunk kultivált típushoz 
tartozik,fogjuk és elharapjuk a torkát?-Hálából!?-Persze a minden napok gyakorlatát tudjuk 
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gyakorlatát tudjuk.-Az országban előforduló kisebb nagyobb"véletlenszerű"nemzetiségi 
csetepatékat súrlódásokat nap mint nap látjuk,vagy hallunk róla.-Az orv hatalom által,a 
nemzetiségiekkel elkövettetett és a nemzetiségiekkel szemben elkövetett,elévülhetetlen 
gaztetteket már ismerjük.-Ezeknek a célja az ország nemzetközi színtéren való lejáratása,hogy 
tőlünk a külföld részvét és megértés nélkül,utálattal forduljon el és azt mondja ránk:"Megérdemlik a 
sorsukat."-Ezek a bűnök súlyosabb ítélet alá esnek mert ártatlan emberek vérét ontották,akik 
semmi másra nem vágytak mint normális megélhetésre a családjuk számára,-egy tál ételre egy 
üveg hideg sörre és annyi.A hatalom még mozgó csontvázai,a maguk hamis felsőbbrendűségi 
tudatában,elfeledkeztek arról hogy egyenlőre még nem a pokolban vannak.-Ez még a Föld nevű 
bolygó és annak is a felszíne.-A világosság helye,legalább is imitt amott.-Nem pedig az a titkos 
mélységbeni rész ahol az ő denevérszárnyú szakoktatójuk kínlódik,az eljövendő végtelen 
szenvedéstől rettegve.-Vissza térve a Miniszter elnökünkre.-Orbán úr vállalt valamit,amit mi 
tízezrek,még az ujjainkkal sem érintenénk,főleg a mostani nehéz politikai és világgazdasági 
helyzetben.-Előtte,egy szinte megoldhatatlan feladat tornyosul 
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-Az országot ki kell húzni a rátekeredett kígyó torkából.- Most egy arénába került,ahol milliók vagy 
még többek szeme van rajta és nagyon is rajta van,-akik a sikerét vagy a bukását várják.Mi,viszont 
egy nagyon gyors szívmasszázst az országunk életre lehelése érdekében.-Ő,ebben az arénában 
nem a dölyfös torreádort játssza.-Neki a bika szerepe jutott,aki most,ugyan még a berohanás 
lendületével zúz előre,de már látja a sok"segítőt",akiknek a biztos fedezéke mögül a"mindig 
hős"torreádor,kifent karddal vár reá.-Bezárt területen kell küzdenie a saját és az 
országa,országunk életben maradásáért.-Hegyesek a szarvai,kemények a patái,fiatalos a 
lendülete.-Sőt a torreádor fogcsikorgató vigyora még arra is kényszeríti hogy ő is mosolyogjon.-
Egyszóval van gondja.Azt is látjuk hogy nem egy ostoba ember,aki azt sem tudja mit akar.Tudja.-
Egyesek szerint túlzottan is tudja,-annyira,hogy még egy kicsit a torreádort is a közelébe engedi.-
De erről majd az utókor fog ítéletet mondani ha.Ha,netán igaznak bizonyulna.-Az utókorba 
beleszámítanak a saját gyermekei is,akiknek nem hiszem hogy szívesen magyarázkodna,ha 
kiderülne hogy ő is egy Gyurcsányi tévutat járt be.-De bizakodjunk hogy Isten előbb,utóbb 
megszabadít bennünket az elnyomóinktól.-De addig,nekünk is sokat kell még gyógyulnunk és 
változnunk,mert csak akkor kapjuk vissza az országot ha Isten arra érdemesnek talál bennünket. 
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Legiriado
(Felix, 2010.08.11 17:28) 

Hat sok sok mellebeszelest latok a lapon.
Pl:ha nincsenek a zsidok ,nincs kultura. Baj van, a tortenelem tudasanak hianya miatt.
Amig nem voltak a zsidok, a leggazdagabb kulturak viragoztak.
A masik: nekunk meg eddig cigany Miniszter Elnokunk nem volt es most sincs,mert nem az. 
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alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.08.07 19:56) 

A HATALOM AZÉ AKIÉ AZ ENERGIA! A jövő pedig a nukleáris energia. Nekünk nagyon sok van 
belőle. 
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nemzetifaklya@gmail.com
(Flamma, 2010.08.06 09:59) 

Kedves Hena!
Erdey Zoltánnal kapcsolatosan nagyon szeretnék veled beszélni! Kérlek, jelentkezz! Áldás! 
Flamma 
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gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.04.15 15:12) 

Viogyázzatok a vártán. Ha nincsenek a németek, nincs ipar, ha nincsenek a zsidók nincs kultúra, 
ha nincsenek a... A magyar ilyen sokszínű dolog és a baj nem ott van ahol te látod, hanem ott, 
hogy egykor ezek az emberek magyarok akartak lenni. Büszkék voltak erre. S valami megromlott a 
világháborúk után (már előtt, de az egy más mese). Maradjunk befogadóak, vágyjon a cigány 
magyar lenni, de most már a kinait s másokat is hozzá kell tennem. Mi nem vagyunk elveszve, 
csak megvezetve. Elveszve nem leszünk soha. De nem rombolni., hanem építeni kell. A 
közösségeket is. 
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karl53@freemail.hu
(Kata, 2010.04.15 08:57) 

Megdöbbentő volt számomra a hozzászólásod. Valóban ennyire manipulálhatók vagyunk? Hogy a 
volt és leendő miniszterelnök cigány-e, nem tudom, de azt tudom, hogy a '98-2002. közötti 
időszakban Magyarországon máskép kelt a nap, más színei voltak a fáknak, virágoknak, épült sok 
szép és hasznos - a magyarság nagyságát, kreativitását mutató - épület, és egyéb dolog. Az 
utóbbi 8 évben viszont egy kilátástalan, hazug, prostituált országban éltünk.
Nem lehet az elmúlt 20 évet egységesnek tekinteni, hiszen az Antal kormány három éve - ha a 
saját élményeinkre emlékszünk vissza van erről saját gondolatunk, nem csak a médiák /ami sok 
esetben agymosás/ által megfogalmazott véleményt tesszük magunkévá - maga volt a 
FELSZABADULÁS, egy eufórikus lelki forradalom.

Kedves "Általatok", Biztos vagy abban, hogy aki magyarnak mondja magát az az is?

Kérlek olvasd Badiny Jós Ferencet, és hallgasd Szántai Lajos előadásait. 
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Általatok
(Bozgor, 2010.04.14 23:25) 

Eddig zsidókat választottatok,a magyar nemzet megnyomoritóit,az ország elorzóit 
hajcsárnak.Most,amikor azt gondoltuk megjött a magyarnak az esze,egy Soros által kitanitott 
cigányt.Akinek a magyarság nem jelent semmit,de annál többet a zsidó Likud,akivel 
testvérpárti.Hát nektek tényleg elment az a maradék eszetek?Láttatok egy Árpádsávos zászlót a 
fidesz rendezvényeken?Ezer éves múltatókat tagadjátok meg.Szembeköpitek a saját 
nemzeteteket.Csak sajnálni tudom a jobbik-ot.A szivüket-lelküket tették ki a magyarságért.
´Felválalták a fejlett nyúgat rosszalását.Rásütötték a raszista,fasiszta,kirekesztö bélyeget.Te érted 
te hülye magyar!Rosszul tették.Ti rászolgáltok a bilincsre,a járomra,a korbácsra.Tinektek ez a szó 
nem jelent semmit?"Magyarország a magyaroké"!Úgy lárszik!De hogy a kétharmad után se lesz 
kettös állampolgárság szavazati joggal arra mérget veszek.Nem is várom el egy olyan hitvány 
szeméttöl mint rogánantal,akinek szúrja a szemit a magyarok egyik szimboluma,a Turul madár.Az 
pedig legyen figyelmeztetés,hogy Budaházinak kaján vigyorral a pofájukon,meghosszabbitották a 
börtönbe való sinylödést.Ha igy folytatodik,a gárdának is ki lesz osztva a beigért két pár pofon.Mi 
más várható egy cigánytól..... 
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Hena
(Hunicillin, 2010.04.03 01:55) 

kérnék valamilyen elérhetőséget. Email is jó. 
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