
Zolinak
(Kája, 2010.03.07 19:55) 

Ma ismét írtam egy hozzászólást és sokadik szám beütése után ia feljött a nyitó cikk és nem írta le 
a levelem. Mi történt Zoli? Nálad ha megvan a cikk, legyél kedves felrakni, ha nincs megkisérlem 
újra. 

Válasz 

irónia
(Evra, 2010.03.06 16:02) 

Először is köszönöm szépen, hogy leidiótázott, kedves Vass Dániel! Szerintem nem is kell a 
koronát még szóba hozni sem! Szerintem adjuk oda a Habsburg családnak szeretettel. Morvai 
Krisztinának meg majd ha lehetősége lesz, esküt tesz egy szegfűre, vagy lehet nem 
Országalmánk lesz, hanem országnarancsunk, vagy szerintem esküdjön egy sárga csillagra. Mit 
szól hozzá?
És ezúton szeretném megkérni, hogy ha már így idiótáz, legyen kedves meg is magyarázni, hogy 
miért teszi.
Várom szíves válaszát. 

Válasz 

V.D. 
(Genov Éva, 2010.02.15 19:07) 

Mi bajod van Morvaival? Hidd el többet ér, mint a Sólyom "arany" kalitkában! 

Válasz 

Mindig kell valami új.....
(Micheller Mari, 2010.02.14 23:25) 

A zsidók mindig jól tudták a kezükben tartani a királyokat. Pénz mindenkinek kell. Ma pedig, amikor 
a királyi jövedelmek már nem létezhetnek Magyarországon, különösen. 
Ennyi. 

Válasz 

Gondolkodtál ma már?
(Vass Dániel, 2010.01.20 23:35) 

Olvasgassatok Jókait: A jövő század regénye. Nézzetek utána, ki alapította a Magyar Nemzeti 
Múzeumot. Tudjátok, mi az a palatinusi ág...?
Szent Koronát ne emlegessetek király nélkül. Idióta jobbikosok ne javasolják Morvait köztársasági 
elnöknek a koronára esküdve. 

Válasz 

lesz nemulass
(sir fidelius, 2010.01.20 17:35) 

Tisztának tisztán láttok mindenhol de nem a történelmünket tekintve.
A Habsburgokkal kapcsolatban ugyanis tiztelt NAGYONNAGYMAGYAR testvéreim a legretkesebb 
kommunista propagandát szajkózzátok újra meg újra. Hát mik voltatok ti a múlt rendszerben 
párttitkárok?



Mindezek a Habsburg nemzetárulós koholmányok ugyanis a kommunista propaganda találmányai! 
punktum
Egy Mindszenty, egy Teleki gróf, egy Bethlen, de még egy Horthy is elküldene benneteket a 
sunyiba.

Válasz 

sajnos
(hurin, 2010.01.20 15:43) 

Agyament vagy Hena... 

Válasz 

Nimród.
(Horváth Nimród, 2010.01.18 00:19) 

Adjon az ISTEN!
Sajnos még mindég van Magyar társadalmunknak olyan tagja aki nincs tisztában 
ezen Rahitikus kinézésü degenerált családnak a kártékonyságával,akik soha a 400 év alatt 
egyetlen pozitívumot nem tettek hazánkért csak saját érdekeikért 
loptak csaltak hazudtak mint az elv és hit-testvéreik,akik manapség a vezetés bitorlói, Jön még 
kutyára dér. 

Válasz 

Habsburgok
(Csiribusz, 2010.01.17 19:58) 

A Habsburgok végre tudomásul vehetnék, hogy a "szerelmük" soha nem talál viszonzásra. 

Válasz 

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2010.01.16 18:29) 

Teljesen egyet értek.

Főleg a jelekkel. 2006 december 31. Magyarországon földrengés volt mikor gyurcsány aláírta a 
Szent Korona roncsolás mentes vizsgálatát. 4,2es erősségű a Pilisben kihatott Budára is...

1916 dec 31 IV Károly koronázásán is baj volt majdnem kigyulladt a Mátyás templom...A koronát 
Csernoch János esztergomi érsek és gróf Tisza István helyezte IV. Károly király fejére. A királyné 
Bourbon-Pármai Zita hercegnő. Aztán mi volt? Széthullott az ország, elvesztettük a háborút, 
amiben részt sem akartunk venni. Majd Trianon.

1385. december 31. vasárnap Demeter esztergomi érsek megkoronázza II. Károlyt (1385-1386) 
1386. február 7. merényletben II. Károly halálosan megsebesül. 1386. február 24. v. 27 meghal II. 
Károly; az egyházi kiközösítés miatt csak 1390-ben temetik el a Visegrád melletti Szent András 
bencés apátságban Mária (1386-1387) ismét átveszi a kormányzást...

stb...

Minden tiszteletem Hená jó hogy vannak ilyen tiszán látó emberek.

Szeretettel
Nándi 



Válasz 
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