
Gratulálok
(Edit , 2011.03.24 15:16) 

Igazán elismerésre érdemes ez a teljesítmény! Mégis a minap azt hallom a tv-ből, hogy most 
fogják tesztelni a paksi erőművet, majd hozzáfognak a bővítéshez. Szóljon már nekik valaki(!), 
vagy süket a fülük a hallásra, és vak a szemük a látásra, hogy a körülöttük lévő világot 
észrevegyék????
Még idepörkölnek nekünk ezzel az atommal. Elég kicsik a távolságok ahhoz, hogy ne kapnánk 
belőle nagy dózist! 

Válasz 

Re: Gratulálok
(Istvan, 2011.03.24 18:39) 

A lenyeg az europai unios tamogatas,amit zsebre fognak vagni draga politikusaink es szarba nem 
nezik az embereket,mert a penz az Isten!
Szerinted mi,a magyar nep,aki agyon van mergezve mindenfele uton,hogy tompa aggyal teljesitse 
amit mondanak neki, kepes lenne megakadalyozni?
Erdektelenne valtunk egymas irant es ezert nem vagyunk kepesek az osszefogasra! Ez egy 
megtervezett lassu sumak terror a magyarok kipusztitasara! Jo hir az,ha nagyon akarunk,akkor 
minden megtortenhet!
Eloszor is szukseg lenne legyozni a gyavasagot es megtalalni a vezetoket!
Nem politikusokra gondolok,hanem magyar emberekre.Vannak csak mar elo kellene bujniuk! Alig 
varjak mar a Hazafiak! A sok kis tarsasagoknak ossze kellene tomorulniuk es nem egymast 
uberelni! Itt kezdodne az osszefogas! Rohadt nehezen indul be a daralo,de ha beindul sokan meg 
fogjak donteni a "maratoni csucsot"! Meghozza kalapba,kabatba es csunya loknis pajesszal. 
Szoritok magunknak es ha eljon az ido csatasorba allok!
Udv.; Minden Hazafinak!!! 

Válasz 

Re: Re: Gratulálok
(anikogyorgyi, 2011.03.24 18:54) 

Nem a pénz :( az Isten !
Ezt majd megtudják, akik ebben a hitben élnek, de csak a megfelelő időben :)
Az összefogás is meg lesz, ennek az oldalnak is (gondolom én) a megmaradásunkkal együtt ez is 
a célja ! (már vannak akik összefogtak) 

Válasz 

Re: Gratulálok
(Istvan, 2011.03.26 18:06) 

Addig mig az internetes media is tojik bele/N1tv,Barikad tv,Kuruc info,stb./

Csak az energiankat pazaroljuk! Ugy latszik azok is feltik a segguket es nem 

a magyarsag a lenyeg,hanem a pozicio. Ha fontos lenne a magyar ember 

szamukra,akkor mar regen megtortenhetett volna az osszefogas!

Ez egy jol megtervezett tudatmodositas es irnyitas ordogi modra!

Paran kepesek lennenk az osszefogasra,mert atlatjuk a dolgokat,de sok a



megfelemlitett es buta,gyenge ember.Es a hazaarulo,mert azt most 

jopenzert lehet csinalni! A magyarokat forradalomba akarjak taszitani,

mint regen,de ez nem fog menni,mert van mas megoldas a kilabalasra!

Ez pedig gazdasagi teren fogjuk elerni,mert meg van hozza minden csak az 

osszefogas hianyzik! Nem sokara megtanuljuk hogyan is kell majd ezt 

tennunk,mert mas kiut NINCS!!!!!!!! 

Olyan alternativ energiaforrasokat esszeru tamogatni,amit a lakossag kozvetlen tud hasznositani 
es nem erdekcsoportok meggazdagodasat 
tamgato renszerrel mukodik! Sok ilyen letezik,de az emberiseg torteneteben ami most a legjobb,es 
a fold nagy orszagai is elismerik /es
szerintm az ufo technologia alpja is/magyar talalmany,ami nem meglepo! 

Válasz 

Hunnia
(Sandor, 2011.03.24 06:42) 

Vegye mar eszre valaki,hogy az a magyar nep jovoje a Magyar ember
eszeben es kezeben van !
Ne tapossuk ossze liberalis kutyakkal a magyar feltalalokat es eredmenyeiket!

Nezzuk meg a senkihazi Tudomanyos Akademia embereit.
Ok meg istalloba sem valok ! 

Válasz 

Re: Hunnia
(Istvan, 2011.03.24 10:12) 

Kedves Sandor!

Oly sokszor tema hazankban szuletett feltalaloink es a talalmanyaik sorsa.

Tudjuk,hogy Magyarorszag az, ahonnan a legtobb nobeldijast kapta a vilag.

Azt is tudjuk,hogy regota szinte maradektalanul nem tudjak ervenyre juttatni 

talalmanyaikat magyar kivalosagaink.

Szeretnem,ha vitara bocsajtanank ezt a kerdest,mivel ezzel kapcsolatban nagy

a halgatas! Mi az oka annak,hogy kulfoldon valhatnak csak hasznosithatova

vilagra szolo talalmanyaink? Miert buntetik a magyar nemzetet vagy lopjak 

meg,meghozza kovetkezmenyek nelkul? Kik azok,akik igy osszak le a kartyat?

Mi lehet a hatterben? Vagy minden egyes feltalalo penzehes es nem erdekli 

a fajtaja sorsa? 



Tudom majdnem minden mogott a cionistak allnak,de inkabb arrol 

folytassunk vitat,milyen modon lehetne eredmenyre jutni.

A gyuloletkeltesbol van eleg honlap. Most nem ez a cel,hanem az ut,

amin keresztul megvalosulhat,kivitelezhetove valhatnak a feltalaloink

remekmuvei! Abban az esetben pedig,ha a talalmany mar megvalosult es 

csak a felhasznolhatosaga utkozik akadajba,keressuk meg a jarhato utat.

Sajnos ennel a szelenergia eromuveknel is hasonlo gondja lesz a lakossagnak,

hogy nem lesz belole semmi hasznuk,nem lesz olcsobb szamukra a 

villanyaram.Lenyelik a politikusaink es majd meg a pofankba is 

vagjak,hogy akinek nincs semmije az annyit is er!

Vannak mas alternativak energia eloallitasara,amit a lakossag hasznosit

es nem a nagyhatalmi renszerek garazdalkodnak belole.

Ezt nagyerokkel elnyomjak,meg media szinten is. Ilyenekkel lehetne 

valojaban a gazdasagot es az orszagot fellenditeni,de a kormany ezt nem

akarja,mert meg van kotve a keze es a zsebe. 

Kivancsi volnek a velemenyedre es a masokera is.

Válasz 

védelem
(anikogyorgyi, 2011.03.24 10:00) 

Isten óvja, védje a professzor Urat !!! 

Válasz 
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