Jocónak!
(Házisárkány, 2010.02.18 18:57)
Kedves Jocó!
Megnéztem a videót amit ajánlottál. Nem a pozitív gondolatok törtek fel belőlem!
Ezt is mindenkinek meg kell nézni!(első hozzászólás)

Fritzi
(Genov Éva, 2010.02.18 17:31)
A mai magyar valóságot azt hiszem Ön nem látja tisztán, keveset járhat társaságba.Annak pedig végkép
nincs semmi köze, hogy ki milyen műveltségi színvonalon áll,mindenkinek joga van véleményt
nyilvánítani bármely témakörben.Nagy tévedésben van ha azt hiszi, hogy az igazán tehetősek majd
leülnek a számítógép mellé és eldiskurálgatnak a mai magyar állapotok felett.Abban meg végkép
melléfogott, hogy pont az én írásomat fricskázza meg,Nekem is csak azért van időm időnként
hozzászólni, mert rokk.nyugdíjas vagyok és mint köztudott nem éppen a tehetősek kerülnek ki
közülünk.
A téma a magyar összefogásról szólt, mint hazánkban, mint határon túlról.Én csupán a saját
környezetemről tudok hitelesen írni,a határontúli eseményekről nincs közvetlen tapasztalásom, így nem
is lehetnék hiteles.Arról nem is beszélve egy NŐnek is lehet kultúrált véleménye a sok férfi között.Ez
miért zavarja Önt?!

koponyeg forgatok
(Szemtanu, 2010.02.18 02:40)
Fritzi, es mit ernek ezek az ide oda csapodo emberek?
Ezekre nem igen alapoznek, mert voltak mart itt, most vannak ott, aztan megint a keblukre olelenek.
Valahogy evvel ugy vagyok, minthogy zsakomat szemettel toltsem meg csak hogy legyen benen valami,
hat akkor inkabb uresen.
Azok akik nem akartak megmondani Pozsonyban hogy hol a vasutallomas mindaddig amig magyarul
beszeltem, azok holnap se szoljanak hozzam amikor esetleg a nap kezd majd virradni a magyar hataron.
Mert bizony addig nem segitettek amig nem kezdtem olahul vakerni. Nem azert mert azt ertettek
hanem azert, mert ahogy egy kis oreg bacsika odajott hozzam es halkan, nagyon halkan mondta hogy
hat sokan, nagyon is sokan tudnak ott magyarul, de NEM AKARNAK beszelni. Es nem azert mert
akkoriban tiltva volt, mint most, hanem azert mert egyszeruen megtagadta nemzetet hogy egy szelet
zsiroskenyerrel tobb jusson neki.

Nándornak
(Fritzi, 2010.02.17 20:59)
Egy ideje forgatom a fejemben, hogy a Jobbik EUs képviselőit  talán Szegedi Csanádot  megkérném,
vesse föl az EU parlamentben kérésemet :
1000 négyzetméteres telkemet, s rajta házamat vegyék ki a Szlovák Köztársaság közigazgatási
határaiból, és csatolják a Magyar Köztársasághoz.
Aki ide betör, vagy cseréptányérokat dobál ablakaimba  a helyi Matica Slovenská csemetéje és barátai
 ezentúl nemzetközi bírósági hatály alá esne  pl.
Egyébként én rengeteg füstölővel járokkelek. Minden darázsfészket kiirtok, ami utamba kerül. Lehet,
hogy nem fogom megszerezni a hegykörnyék természetvédelmi zászlaját, és a vele járó jogokat, de az
biztos, hogy környezetemben az emberek sokkal nyugodtabban élik mindennapjaikat, és magyar szóval
benépesítik az egész hegyoldalt.
Ugyhogy  bárki is jut föl a hegyre, csak addig maradhat ott, amíg én engedélyezem.
Mit szólsz ehhez az eszmefuttatáshoz és gyakorlathoz Őszkatona? Tudnod kell, hogy a hegykörnyék
zászlaját most a szlovákok dugdossák.
Az utóbbi hónapok tapasztalatai közé tartozik, hogy akik sietve elhagyták a magyar anyanyelvet, és
gyerekeiket szlovákba adták, sőt csak szlovákul beszélnek gyerekeikkel, várakoznak. Ha a magyar élet
megerősödik, a nyelvcsere visszafelé is ugyanolyan gyorsan le fog zajlani, mint odafele. Ezért bízom a
jövőben.

Genov Évának
(Fritzi, 2010.02.17 20:45)
Kedves Éva,
irásod nem való ide. Csak szavazgassatok akire akartok. Aztán panaszkodjatok egymásnak.
Szechenyi irta valahol, hogy nincsenek reménytelen helyzetek, csak reménytelen emberek.
Talán a műveltségi színvonalat kellene egy kicsit emelnetek, s mindjárt könnyebben el tudnátok
igazodni a "mai valóságban".
Tudom, ez nehéz. De annyit azért megpróbálhatnátok, hogy egy kicsit kevésbé hajszolnátok az
anyagiakat, elcsendesednétek, s akkor megéreznétek ki az, aki igazat mond, s ki az, akinek bizalmat
szavazhattok.

összefogás
(Genov Éva, 2010.02.17 17:33)
Őszkatona írása szívemből is szólt, de "beteg" és kiábrándult embereknél egyenlőre nem lehet látni az
összefogás még a legkisebb formáját sem.Hiába a sok beszéd, zaklatásnak tekintik.Nem politizálok ez
a válasz.Nem veszik észre, hogy ez nem politika, hanem történelem,és részesei vagyunk a
változásoknak.Tökéletes munkát végeztek /kormány, Tv és Rádiók/, még családon belül is kerülik a
témát.Nagyon nehéz.Az új pártnak sokan nem szavaznak bizalmat, valamiért nem
színpatikus /benyomás/,a régi rossz, de lehet, hogy jobb lesz!?

Senki nem "játszik" nyílt lapokkal, aki pedig igen/Jobbik/ nem hiszik el.Igazodjon el valaki a mai
valóságon!És közben várjuk az összefogást, de melyiket???A FIDESZ pedig gerjeszti tovább
MINDENHOL
,mert Ők MEGTEHETIK a széthúzást a nemzeti oldalon!!!!Liberális megmondóik /Hegedűs Zsuzsa
Kis János feleségevolt SZDSZ pártelnök/ legnagyobb örömére!!Most KI FOGJON ÖSSZE
KIVEL????
Adjon az Isten...Szebb jövőt!!

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2010.02.16 14:07)
Szeretett és mélyen Tisztelt Őszkatona
Egy ötletem van. Gyűjtsünk aláírást és nyújtsunk be egy petíciót azon ügynek az érdekében h minél
hamarabb felérjünk a hegyre a darazsakat kikerüljük lásd.: bürokrácia!
Gyűjtsünk aláírást annak érdekében hogy az összes elcsatolt trianoni terület visszakerüljön a nemzet
kezébe a Szent Korona oltalma alá.
Nem autonómiára gondolok. Hanem arra h végre a trianon szindróma rendezve legyen.
Valaki esetleg készíthetne neki egy weboldalt és itt a neten is lehetne aláírni!
Én elküldöm a barátoknak ők is elküldik aztán összegyűlne egy csomó aláírás és végre lehetne róla
beszélni. És tenni is tudnánk valamit!
Tisztelettel
Farkas
Nándor
Első aláíró vagyok:)

vilag globalizacio! ?
(joco, 2010.02.15 13:51)
http://www.youtube.com/watch?v=hCiDNLUD7GI&NR=1
EWrdemes vegugnezni az elsotol az utolsoig!!!

