
Tökéletes
(Hunicillin, 2010.03.13 14:18) 

Ha másra nem is jó, arra mindenképpen, hogy többen megértsék, hogy a Brüsszeli (Római) 
főrablók nevezik ki a provinciákban a helytartókat.

Egy picit még szokni kell a március 19-i dátumot, mert ez azt jelentené, hogy Szálasi Ferenc 
törvénytelenül jutott hatalomra. A bíróság felé, aki nem ismeri a finom részleteket, ez mindegy, de a 
Szent Korona fennhatósága szempontjából, amire legutoljára a törvényesen megválasztott Szálasi 
Ferenc esküdött fel, nem mindegy.
A magyarok történelmét egy beadvány kedvéért nem kellene módosítani. Szerintem. 

Válasz 

csatlakozom
(Sándor, 2010.03.13 08:56) 

Így a teljes beszéd elolvasása után néhány dolog,amiben korábban csak tippjeim voltak,ezennel 
bizonyossággá vált.
1.Ez egy kétségbeesett beszéd,amiből kiderül,hogy Gy.F. tökéletesen alkalmatlan volt 
miniszterelnöknek. Sem neki,sem a társainak nem volt és most sincs semmiféle programjuk,amely 
az ország sorsára megoldást nyújthatna.
2.Ezen a szinten nem lehet mutyizni,de ők épp ezt tették,most aztán mennek is az elvtársak a 
börtönbe,remélhetőleg.Viszont ettől nekünk nem lesz jobb,sőt...továbbra sem látszik megnyugtató 
megoldás az ország bajaira.
3.A közéletben nem illdomos ilyen alpári nyelven beszélni és egyébként mivel többször is 
"lekurvázta" az országot,már ezért megérdemelné,hogy a vonat elinduljon vele Szibériába,de 
minimum Recskre.Mindkét helyen barátok fogadnák,aztán ott lehet tovább káromkodni.
4.Magyarország választási csalások sorozatával került jelenlegi helyzetébe,ezért mindent újra kell 
szavaztatni nemzetközi (nem EU-s és nem amerikai, vagy orosz )megfigyelők részvételével. 
5.Az ország problémája nem oldható meg politikai-gazdasági kozmetikázásokkal,hanem vissza 
kell állítani a régebben jól működő rendszereket,amelyeket a mai kor szintjére kell 
fejleszteni.Vissza kell adni a munka becsületét és korrekt munkabért kell érte fizetni.
6.A multikat meg kell adóztatni és a náluk dolgozóknak méltányos munkabér kifizetését lehetővé 
tenni.
7.Az MNB-t át kell szervezni. Magánbankból a NEMZET bankjává változtatni.Munka fedezetű 
hitelekkel segíteni az embereket. Drábik Jánost szakértőként alkalmazni a Pénzügy 
Minisztériumban.
Új szerződést kötni az IMF-fel és a nemzetközi bankvilággal. Visszaszorítani és teljesen nép általi 
ellenőrzés alá vonni a zsidó finánctőkét.
8.Eltörölni a banki adósok minden tartozását és az ország adósságát is eltöröltetni. A lengyelek is 
megtették. 
9.Védeni a magyar nemzet és a magyar emberek érdekeit. A körülöttünk lévő elrabolt 
országrészeinkben magyarellenes atrocitásokért minden nemzetközi fórumon tiltakozni.

Körülbelül ennyi jutott eszembe hirtelen... 

Válasz 
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