
dagattpc@citromail.hu
(dagattpc, 2010.09.09 15:18) 

egyetértek sándor de tegyük hozzá nem ök a hibásak hanem a nép hogy eltüri ezt a mocskos 
munkát ami itt folyik az lopás és korupció.egész ország ell van adva a multiknak ennek véget kell 
vetni. 

Válasz 

áram,gáz,víz,infrastruktúra
(Sándor, 2010.09.09 10:59) 

Minden az életünket befolyásoló infrastruktúrális szolgáltatást VISSZA KELL VENNI a külföldi 
rablóktól!!!!!!!!!!!!!!
Erre varrjon gombot O.V., ha téyleg NEMZETI KORMÁNYT álmodott meg!
Milyen jogon számláznak többszörösen többet hazánkban, mint amit az anyaországukban 
megengedhetnek maguknak??? Ez pofátlanság, mi meg tűrjük! Ennek AZONNAL VÉGET 
KELLLLLLLLLLLL VETNI!
KIFELÉ EBBŐL AZ ORSZÁGBÓL!-GY.F. is megmondta: "el lehet innen menni!"- szóval takarodó, 
ha nem játszanak becsületes eszközökkel! 

Válasz 

dagattpc@citromail.hu
(dagattpc, 2010.09.08 09:07) 

én csak azt értem hogy az e.on egy francia cég ami átvette az áramszolgáltatást az országban és 
a kis embereken huzza le a bört.de azt nem értem hogy ha ennyi baj van vele miért nem huz ell.és 
miért nincs az országnak egy rendes magyar éramszolgáltatoja ami korrekt és normális.mert az 
e.on képes még a biroságokat is félrevezetni hisz olyan dokumentumot vagy számlát álit ki amilyet 
ö akar.szerintem felül kéne vizsgálni az egész céget alaposan mert nem normális dolog ami itt 
történik. 

Válasz 

JoAnOs
(Danko.janos53@gmail.com, 2010.04.17 17:08) 

Közeleg az ideje annak, hogy fűtési és villamos energiaszükségletünket otthon saját magunk 
állítsuk elő megújuló forrásokból. Valójában már előbbre tarthatnánk, ha az olajmaffia rendre nem 
vásárolná fel a legjobb találmányokat, és nem tenné el a fiók mélyére, illetve nem lehetetlenítené 
el azokat a szerencsétleneket, akik hisznek a "hivatását betöltő" pozitív államban. Pedig egyelőre 
ilyen nincsen! 
Egyetlen módon lehetne megtörni a jeget, és nemzeti sikert elérni a világméretű fosszilis,- meg 
atom-maffiával szemben, társadalmi összefogással és a találmányok adományokkal történő 
támogatásával. Ha lenne egy olyan valódi (tehát nem kolhoz tipusú)közösségi tulajdonú 
szövetkezet, mint amilyen a Hangya volt egykoron, akkor szabályozott ellenőrzött keretek között 
bizonyára működtethető lenne a fentebb említett összefogás. 

Hatása hasonló lenne, mint amikor Árpád magyarjainak serege meghozta a szabadulást Kárpát-
medencei testvéreinek.
Hogy nem kis horderejű dologról beszélek, arra bizonyíték a nyirkai jóslat ide vonatkozó néhány 
sora: "A Négy Folyó Városának igaz emberét kiejtik az ablakon!"

A négy folyót Győrnél kell keresni, az igaz ember neve pedig Wüncher Frigyesé volt, akit kidobtak 
az ÁVH 4. emeleti ablakából mert még koncepciós pert sem tudtak kreálni ellene! A bűne az volt, 



hogy a Hangya hatalmas mozgalommá lett és nagy konkurrenciát jelentett az országhódítóknak!
Ha a nyirkai jóslat valóban 1946-47-ben keletkezett, akkor azt kell mondani: bámulatos a 
precizitása! Korábban legyintettem jósokra és jóslatokra. Mióta megismertem a nyirkai jóslatot, már 
sokkal árnyaltabban kezelem a kérdést!

D. J.

Válasz 

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.04.17 10:15) 

A számlákban lévő plusz nem más, mint a gyarmatosítók amúgy is magas életszinvonalának 
emelési hozzájárulása! 

Válasz 

Gazora/Fütöertekora :D
(Kopasz, 2010.04.16 23:10) 

Ha az e-on höerteket akar szamlazni, akkor szereljen fel höertek-merö orat! Amig az ora köbmetert 
mer, addig egy korrekt szamlan csak m3/Ft lehetne. Csakhogy a nagypolitika a buzeransok oldalan 
all MINDIG!

Válasz 

szivatasi dijak
(Szemtanu, 2010.04.16 13:53) 

Ezeket a felhasznalo szivatasi dijakat nem otthon talaltak ki. Kanadaban peldaul a torvenyszek 
megengedte a villanyeromunek ( 10 evvel ezelott meg allamositva voltak), munkasainak a 
nyugdijat is fizessuk, mert a ceg elkurta a nyugdijalapot. Ezt nem irtam le reszletesen csak a 
lenyeget. Szoval hogy a szaki, aki 50 evesen de ha megvan a megfelelo munka evei a cegnel, 
akkor mar hamarabb is, elmehet nyogdijba. A cegtol megkapja a teljes nyugdijat. Ehez meg jonnek 
a menedzseri bonuszok minden ev vegen, amik 6 szamjegyuek. Es igy tovabb. Es hogy a dodot 
kivegyek hat kell a csaptelep csavar dij a felhasznalo szamlajan.
Es meg csak egy pelda mire megy a penz: 90-ben epitettunk egy uj telepet. Hivjuk ugy 
"Villangyar", alkalmazott egy teherautot, amin egy zenekar jatszott kissebb megszakitasokkal 8 
oran keresztul. A teherauto agy foci palya nagysagu ter korul mozgott allando jelleggel, alapjarat 
sebesseggel. A Villanygyar emberei akik ugy ereztek hogy stresszesek, azok setalhattak a 
teherauto mellett. esetleg szurcsolhettek teat, kavet, es ezt mind a megengedett szuneteken kivul.
Es gondolom ennek a fedezesere vannak kitalalva a szivato adok. 

Válasz 

Bp.
(vmari, 2010.04.16 11:21) 

Itt sajna az megy ritkaságszámba, ha valami áttekinthető, korrekt, azt adja, amit ígér.
Ha van valami lista, amit valaki jogtudor érvényesíteni akar az ilyesmik elleni tiltakozás 
alátámasztására, azt szívesen aláírom!

De ugyanilyen pl. a bankok packázása a személyi adataink kitöltetésére.
Mert míg pl. az OTP-nél simán be tudok fizetni egy kisebb összeget anélkül, hogy elkérnék a 
személyimet hozzá, addig a Raiffeisennél totál igazolnom kell magam, hogy én vagyok én, aki 
mondjuk a szolgáltatóm nála vezetett számlájára be akarok fizetni 2000Ft-ot.
Ezt a törvényt a pénzmosás ellen találták ki központilag, csak az egyes bankok beépítik a 
legmagasabb "veszélyességi fokot" a belső szabályzatukba. 



Tuti, hogy itt sincs rendben minden!

Válasz 
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