
Szabadka
(andor, 2010.07.17 15:10) 

Nem is fognak,merthogy ennek az 
MNT-nek elnöke volt aiki ano lefa
siztázta Torockait s 64Vármegyé-
seket,aki elhatárolódot Trianon 
megemlékezőktöl,aki elitélta a
temerini srácokat ahelyett hogy 
segitségükre kelt volna,aki tá-
mogatta a 160 éves massziv ma-
gyar népszinház bontását és stb. 

Válasz 

Szabadka
(Andor, 2010.07.16 13:02) 

Ja,hogy a hirös MNT még nem reagált a kellemetlen incidendre,
hát nemé neki kellene ilyenkor
a magyarság védelmébe közbelépni,
nem azé lettek megválasztva ?

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2010.07.15 06:18) 

Itten nagyobb hatalmak hata'roznak
Csak mi nem vagyunk beavatva 

Válasz 

Scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2010.07.15 06:15) 

Doebbenettes a Srebernitsa-i 15 -ik e'vfordulo !!
Ottan a holland ENSZ katona'k , aztan a 8 ezer leme'sza'rolt !!!
Senki sem feleloes ,
az ENSZ immun !! vajon mitoel??
a ne'pirta'stol?? 

Válasz 

hallgatok
(cselekvok, 2010.07.14 13:52) 

Mit tesza magyarokert a mindenkori kulugyi vezetes.
Semmit!
Igy erositik a kulpolitikai helyzetunket.
Milyen erdekes,hogy barki is kepviseli a magyarsagot,egyik sem a magyar erdekekert ul a 
posztjan. 

Válasz 



FELKIÁLTÓJELEK!
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.07.14 11:44) 

Így igaz, Házisárkány!
FÉLNEK!!!
ELKÉSTEK!!!
FENYEGETNEK!!!
TÁMADNAK A SAROKBÓL!!!
SZÁNALMAS A GÖRCSÖLÉSÜK!!!
EGYRE TÖBBEN ISMERIK MEG AZ IGAZ MAGYAR MÚLTAT! 

Válasz 

Délvidéknek
(Házisárkány, 2010.07.14 10:44) 

Itt már rég nincsenek kérdőjelek. Csak minimum pont vagy felkiáltójel. Nem kérdéses a hozzáállás, 
a viszony a Magyarsághoz. Nem csak ott, a kishazában úgyszintén. Megijedtek, hogy ismerjük a 
multat? Félnek, hogy mindenki rájön? Elkéstek. Ezen már túl vagyunk, sőt rossz hír kell közölnöm: 
Egyre többen fognak felébredni, minél nagyobb lesz részükről az ellenállás. Ezzel csak a 
figyelemfelkeltést erősítették. Maguk alatt vágják a fát. 
Szeretettel mindenkinek... 

Válasz 

MINDENT TŰRNÜNK KELL?
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.07.14 08:53) 

A helyi véleményekből kiderült, hogy semmi szükség nem volt a túlbuzgó rendőri intézkedésekre. 
Felesleges volt a kisváros minden utcasarkára 3-4 posztot állítani. Incidens ugyanis nem történt. 
Ráadásul a Kárpátia együttes igen népszerű szerbek és magyarok körében egyaránt. Őket várta 
legjobban a közönség. Egy dolgot azért sikerült elérni: ismét érvényesült az &#8222;oszd meg és 
uralkodj&#8221; politikai alapelv. Magyar és magyar, szerb és magyar, valamint egyéb 
nemzetiségek ugranak ilyenkor egymásnak. Súlyos gazdasági, politikai és morális válság talaján 
egyensúlyozó világunkban elég egy apró szikra az indulatok felkorbácsolásához.
Eszembe jut, hogy néhány éve a székely küldöttséget nem engedték be a magyar parlamentbe (!), 
mert kokárdát viseltek. Beengedték viszont Simon Perez biztonsági őreit géppisztolyaikkal együtt. 
Eszembe jut, hogy Szlovákiában Fico és Slota bármilyen sértést megengedhet magának a 
magyarokkal szemben. Gyalázzák jelképeinket, történelmünket ( Persze, a saját történelmüket 
nem gyalázhatják, hiszen az nincs ).
Mit teszünk mi cserébe? Szlovák feliratokkal könnyítjük északi szomszédaink vásárlását. 
Bartók+Szlávok Operafesztivált rendezünk. A sor sokáig folytatható, de felesleges.
Nagy baj, hogy a magyarellenesség megtapasztalásához nem is kell a szomszédos országokba 
utazni. Elég hazánkban körülnézni. Demszky Gábor azt mondja: nem kell nekünk a Szent Korona 
alkotmánya! Koronázási ereklyénket egyébként csak svájci sapkának nevezik. Horn Gábor 
mondja: Tűzre kell vetni a piszkos madarat! A Turulról, nemzeti totemállatunkról beszél.
Nekünk meg tűrni kell a végtelenségig. A tűrés egyébként magyar jellemvonás. 
Törvényhozásunk lassan ott tart, hogy ha nem kellő tisztelettel ejtjük ki a holokauszt szót, akár 
főbe is lőhetnek érte. De bennünket le lehet fasisztázni.
Ébredjünk már, és próbáljunk ne politikai frakciók mentén, de nemzetben gondolkodni. És a 
magyar megmaradás érdekében az idegen érdekeket félretenni. 

Válasz 
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