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Veszettek – egy film a
mellénézésről

Forgács István
(Mandiner)
A Veszettek pontosan olyan, mint az elmúlt 25
évben cigányügyben minden. Utalgatunk
dolgokra. Majdnem kimondunk dolgokat, de
közben gyorsan máshova nézünk. Kell egy
realista játékfilm cigányügyben! De egy olyan,
aminek súlya is van.
7
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19 komment

Szent a béke

Migráció: megállapodtak a német konzervatív
kormánypártok
külföld, Németország, Angela Merkel, CDU, CSU, migráció, Horst Seehofer, Sigmar
Gabriel, menekültek, tranzitzóna.
2015. november 2. 07:44
Ajánlom 62 személy ajánlja ezt. Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak
ismerőseid.
Ajánlás a Google-on

Megállapodott a német kormányzó CDU és a bajor CSU a migráció ügyében: a
legfontosabb cél a menedékkérők beáramlásának rendezetté tétele és irányítása,
valamint a küzdelem a menekülthullámot kiváltó okok megszüntetéséért, hogy
mindennek révén csökkenjen a menekültek száma. A második számú cél a segítség
a bajbajutottakon és a védelemre szorulók integrációja.

Németországban a kormányzó konzervatív CDU és bajor testvérpártja, a CSU vezetői
hetekig tartó vita után vasárnap megállapodtak egy sor menekültügyi intézkedés közös
kezdeményezéséről.
A két párt terveit összefoglaló – a ZDF közszolgálati televízió által vasárnap este
nyilvánosságra hozott – dokumentum szerint a legfontosabb cél a menedékkérők
beáramlásának rendezetté tétele és irányítása, valamint a küzdelem a menekülthullámot
kiváltó okok megszüntetéséért, hogy mindennek révén csökkenjen a menekültek száma. A
második számú cél a segítség a bajbajutottakon és a védelemre szorulók integrációja.
A dokumentum hét országos szintű és öt európai uniós, illetve nemzetközi szintű
intézkedést sorol fel.
A nemzeti szintű intézkedések közül az első a tranzitzónák létrehozása a határellenőrzés

A pont a Gyurcsány-fejezet
végén

Tamás Gáspár Miklós
(Dinamó Műhely)
Ezt a pasast, ezekkel az ótvaros hülyeségekkel
és reakciós előítéletekkel, ezt tartják a
hogyishívják, a „demokratikus oldal”
hogyismondjam, „legkarakteresebb”
képviselőjének, „mindennek ellenére”.
6

34

48 komment

Éljenek a populisták!
Lovas István
(Magyar Hírlap)

A földi valóságban ma a populizmus azt jelenti,
hogy annak képviselői a világrend meghatározó

javítása céljából. A határ térségében kialakítandó övezetekben gyorsított eljárással kell
dönteni a biztonságos minősítésű országokból származó, a hatóságokkal nem
együttműködő, beutazási tilalommal sújtott vagy a menekültstátus megszerzésével nem
először próbálkozó emberek ügyében, és ezekből az övezetekből kell hazaszállítani őket.
Másodikként a német-osztrák határőrizeti együttműködés fejlesztését jelölték meg. A
javaslat szerint a német és az osztrák hatóságoknak közösen kell járőrözniük a bajorosztrák zöldhatáron, és létre kell hozni egy közös központot a rendőri, határőrizeti munka
összehangolására.
A javaslatok között szerepel a családegyesítés lehetőségének átmeneti, két évre szóló
felfüggesztése azon menedékkérők esetében, akik ugyan nem jogosultak
menekültstátusra, de Németországban maradhatnak valamilyen ok miatt, például azért,
mert hazájukban halálbüntetés fenyegetné őket.
A konzervatívok egyebek mellett javasolják egy úgynevezett menekültigazolvány
bevezetését. Ezzel csökkenthető a bürokrácia, megspórolható, hogy a menekülteket
minden egyes hatóságnál és hivatalnál külön nyilvántartásba vegyék.
Az európai uniós és nemzetközi szintű intézkedések között az első az uniós külső határok
szigorú védelme, illetve egy EU-Törökország csúcstalálkozó mielőbbi összehívása. A
csúcson a törökországi menekültek ellátásnak pénzügyi támogatásáról és az uniós
csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitásáról kell dönteni, és határozni kell a
harmadik országok állampolgárainak visszafogadásáról szóló egyezmény életbe
léptetésének, valamint a török állampolgárok vízummentességéről szóló tárgyalások
felgyorsításáról. A csúcson mindezen kívül dönteni kell egy legális menekültkontingens
áttelepítéséről Törökországból az EU-ba.
A kezdeményezések között szerepel az afganisztáni katonai szerepvállalás
meghosszabbítása, egy visszafogadási megállapodás kidolgozása Bangladessel.
Szerepel a dokumentumban az az elvárás is, hogy a görögországi és olaszországi hot
spotoknak már az idén teljes mértékben működőképessé kell válniuk.
A megállapodás révén enyhül a feszültség az Angela Merkel kancellár vezette CDU és a
szövetségi kormány menekültpolitikáját bíráló, Horst Seehofer bajor miniszterelnök
vezette CSU között, és a testvérpártok közösen helyezik nyomás alá a harmadik koalíciós
partnert, a szociáldemokrata pártot (SPD), amely elutasítja a tranzitzónák létesítését és
fenntartásokkal viszonyul a családegyesítés lehetőségének korlátozásához.
Angela Merkel és Horst Seehofer kedden együtt ismerteti a kezdeményezéseket a
CDU/CSU parlamenti (Bundestag-) frakciójának ülésén. A frakcióban jelentős az
elégedetlenség a kancellárral szemben, és belügyekkel foglalkozó szakpolitikusok
jelezték, hogy a kormányt a határok lezárására felszólító határozattervezetekkel készülnek
a keddi ülésre.
Angela Merkel és a Bundestagban képviselői hellyel nem is rendelkező Horst Seehofer
közös fellépése a frakcióülésen azt szolgálhatja, hogy a pártszövetség a viták után
demonstrálja egységét és cselekvőképességét.
A CDU és a CSU vezetői szombat este öt órán keresztül tárgyaltak. Vasárnap a
testvérpártok vezetői az SPD elnökével, Sigmar Gabriellel egyeztettek, aki két órai
tárgyalás után távozott a berlini kancellári hivatalból. Ezután a konzervatív kormánypártok
vezetői újabb öt órás tárgyalás során dolgozták ki a megállapodást.
A nagykoalícióban így végül a két konzervatív erő nagyjából közös álláspontra jutott az
európai migrációs válság kezelésének fő irányáról, de a megegyezés a
szociáldemokratákkal még várat magára.

MTI A német konzervatív kormánypártok menekültügyi intézkedések
kezdeményezéséről állapodtak meg
Ajánlom 62 személy ajánlja ezt. Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak ismerőseid.

A Volvo motorjai nagyon környezettudatosak (X)
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22 komment

Egy kézfogásra Szép Ernőtől
Parti Nagy Lajos
(VS)

Ami a barátságot illeti, én Réz Pált a barátomnak
tekintem. Hogy ő engem? Talán ő is, s ha ez így
van, az megtisztelő, az ott van az életem
legfontosabb dolgai között. Interjú.
2

6

5 komment

Talány, mi mozgatja Merkelt
Fricz Tamás
(Magyar Idők)

Merkel rugalmasan el fog szakadni eddigi,
mindenkit befogadó politikájától, de közben úgy
fog tenni, mintha alapelveiből jottányit sem
engedett volna.
16

4

28 komment

Érted aggódunk, elvtárs, nem
ellened!

Megadja Gábor
(Mozgástér)
Apropó, épp olyan helyekről menekülnek a
bevándorlók, ahol az Egyesült Államok az elmúlt
években demokráciát csinált. Mi sem értjük, miért
ennyire rossz az nekik.
20

4

18 komment

Megbukott politika

Kottász Zoltán
(Magyar Idők)
A politikai korrektség időszakának ideje lenne
véget vetni.
16

6

21 komment

Homofóbként viselkedik
Ungár Klára

Kabai Domokos Lajos
(Bekiáltás)
Miközben melegjogi aktivistaként azért száll síkra,
hogy senkit ne érjen sem bírálat, sem hátrányos
megkülönböztetés mássága miatt, szemrebbenés
nélkül lemelegezett valakiket azért, mert politikai
nézeteikkel, közéleti működésükkel nem ért
egyet.
28

3

25 komment

Főszerepben

A szerk.
(Népszabadság)
Erdoğannak most választania kell: még
keményebb autoriter módszerekkel dühből viszi át
az akaratát, vagy elfogadja, hogy a törökök nem
akarják, hogy teljhatalmú szultán váljon belőle.
4

9

13 komment

Halálos hétvége

Angela Merkel, Horst Seehofer és Sigmar Gabriel csütörtökön találkozik ismét, hogy
megpróbálják rendezni a még megmaradt nézeteltéréseket.

10

erőivel szemben a nép hangján beszélnek és
viharosan nyernek teret.

Lukács Csaba
(Magyar Nemzet)

Nem kell háborúba menni, terrorveszélyes
területre tévedni ahhoz, hogy nagy bajba
kerüljünk.
8

1

12 komment

Merkel populistái

23

Rónay Tamás
(Népszava)

A kancellár és Seehofer között egyre feszültebb a
viszony, a CSU elnöke már azt is sugallja, hogy
miniszterei visszahívására is hajlandó.
25

16 komment

Hideg, hideg, meleg

Gomperz Tamás
(hvg.hu)
Ez az ítélet tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a
Fidesz egy homofób közeg. Ez lett okiratba
foglalva. Másképp nincs értelme.
5

Amerika kacsója

122

206 komment

Máté T. Gyula
(Magyar Hírlap)
Amerika stílustól, pártállástól függetlenül
végeredményben mindig csak a saját érdekeit
veri keresztül.
51

Dheepan - Egy menekült
története

Drifter

Hókirálynő

október 29-tól

október 29-tól

Ricsi versenyre szeretne
kelni a helyi falusi rally-n
egy szétesett, harmincéves
BMW-vel. »

A Hókirálynő örök telet
csinált a Földön, és
megdermesztette az
emberek szívét. »

39 komment

Orbán vészharangja
Somfai Péter
(Népszava)

október 29-tól

Dheepan egy Srí Lanka-i
harcos nemzetség sarja, aki
Franciaországba szökik. »

9

Soros György nagy bajban van. Lelepleződött.
5

123

180 komment

Fellebbezésnek helye nincs

Moziműsor

Megyeri Dávid
(Magyar Idők)
A törvény fura urai nem pusztán Gergényi
fősmasszernek osztottak ki egy felmentéssel
felérő megrovásocskát, hanem a lakosságot
terrorizáló, a kijárási tilalmat fontolgató
Gyurcsány-rendszernek is.

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/93385

36

8

38 komment

Mi a baj a magyar gazdaság
szerkezetével?

T
N
M
O
E
K 18

Csath Magdolna
(Magyar Nemzet)
Erősen függ a magyar gazdaság egy olyan
ágazattól, amely jelentős állami támogatásokat
kap, és drágán teremt a munkaintenzitáshoz
képest rosszul fizető munkahelyeket.

Összes hozzászóló megjelenítése
A kommentek nem szerkesztett tartalmak,
tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint

41

Arlet 2015. november 2. 07:52
A náciknak most felmegy a vérnyomása 180\120-ra :D

4

23

Válaszok:
limes | 2015. november 2. 07:58
Karpo | 2015. november 2. 08:03
Alarik | 2015. november 2. 10:53

3

109 komment

Humortalan seggfejek tolonganak a
jobboldalon

Első Kézből
(Nyugati Fény)
Széles Gáborék, ha megtehetnék, tán törvényileg
tiltanák be a paródiát, hiszen csak a
befeszülésben, a fenyegetőzésben és a
feljelentésben hisznek.
19

108

131 komment

Oroszország megegyezést
keres Amerikával

limes 2015. november 2. 07:54
A Föld bolygó szárazföldjének 3 % a az EU.

9

3

Válaszok:
limes | 2015. november 2. 08:18
limes | 2015. november 2. 08:27

Nyikolaj Zlobin
(Magyar Nemzet)
Moszkva retorika ellenére rendezné a
kapcsolatait az Egyesült Államokkal, s úgy látja, a
párbeszédet a szíriai konfliktuson keresztül
újíthatja fel. Interjú.
10

1

17 komment

Ajánljon Ön is véleményt!

József42 2015. november 2. 07:54
Idióták, nem hotspot kell, meg a többi baromság. Hanem minden
füstöst kitoloncolni, aki bejött, a továbbiakat meg megakadályozni,
hogy Európa területére lépjenek, by any means necessary...

30

4

Válaszok:
Finale* | 2015. november 2. 08:08
szöszmi | 2015. november 2. 09:35

12

2

21

1

Ami biztos, a kelet európai országokban természetesen politikai értelemben már
lemészárolta az ellenzéket a migránsok.

Hora 2015. november 2. 08:01

25

0rrban Vicc0rr: Az ÉN földi valóságomban ma a
populizmus azt jelenti, hogy ÉN a... 11:04
Éljenek a populisták!
Megtalálta: Már bocsánat, de a f*sznak reagáltok
állandóan erre a mocsok... 11:03
Egyre kevésbé boldogulnak a németek a
migránsokkal

Gyakorlatilag egy rituális politikai öngyilkosságot látunk.

Erős pórázon vannak tartva a németek. Csak így tovább. Erősödik a
szélsőjobb és ébred a kómában tartott német.Ha ez kell.:))

lapaj: Akik a várost szétverték,felgyújtották azok
mikor állnak... 11:05
Fellebbezésnek helye nincs
Counter: http://mandiner.hu/cikk/201511 és
Sulammitnak is szól, úgy tűnik. 11:04
„Rettenetesen fáj” – Törőcsik Mari a Mandinernek

Starlord 2015. november 2. 08:00
Adtak a szarnak egy pofont...

Kanóc: Engem nem zavar, hogy te odáig vagy a
terelés és összemosás... 11:06
Pénzbüntetésre ítéltek egy nőt, mert csúnyát
kommentelt a tatai önkormányzatról
Gombóc XVI. Artúr: De azért Putyin cár elvtárs
megkoszorúzta az 1956-os forradalom... 11:06
Amerika kacsója

limes 2015. november 2. 07:58
@Arlet
én is aggódnék a Fatherland miatt

legfrissebb kommentek

3

na még ez is: Van 47 egysejtű, aki szerint nagyon
is jellemes... 11:03
Baseballütővel támadtak menedékkérőkre
Németországban
catalina9: Berecskereki [Hozzászóló kiszűrése]
2015. november 2.... 11:03

A pont a Gyurcsány-fejezet végén
Vezetéknév Utónév: Segítek Fritz Tamásnak a
talány megoldásában. Angela Merkelt a... 11:01
Talány, mi mozgatja Merkelt
Megtalálta: Dontvörri. Egy csapatszállítógéppel
kb. 100 embert lehet... 10:59
Migráció: megállapodtak a német konzervatív
kormánypártok

PestiEstek: Ester Rada
(IL)

Jojo Mayer & Nerve
(CH/USA)

Gamma Ray (D), Serious
Black (D), Dragony (A)

Budapest, A38 Hajó, november 4.

Budapest, Akvárium Klub,

Budapest, Club 202, november 8.

20:00

november 7. 20:00

19:00

POLITIKA

[ jazz / soul ]

[ drumandbass / jazz ]

[ metal ]

Az etióp származású neosoul díva először
Budapesten! »

A svájci származású dobos
most nem éppen öltönyös
előadásra készül. »

A Gamma Ray a
nyolcvanas évek végén egy
feneketlen időcsapdába
zuhant. »

Mandiner blog
Éljen a migráció, kitekintünk végre a magyar
glóbuszból!
Nem baj ez. Sőt, örvendetes fejlemény.
Médianapló
PÖCS vagy BECS?
Bocs, de most épp ezen mulat a fél ország.

Zene programajánló

Antigoné 2015. november 2. 08:02
Még mindig csak maszatolnak, nem lesz ennek jó vége.

20

2

Válaszok:
mákgubó3 | 2015. november 2. 08:09
Sárközi Miskulancia | 2015. november 2. 10:11

Orvosok és mérnökök 2015. november 2. 08:02
" a legfontosabb cél a menedékkérők beáramlásának rendezetté
tétele és irányítása"

19

3

kenwood 2015. november 2. 08:03
Ha ez a német és osztràk kormàny nem bukik òriàsit a végén, akkor
semelyik.

21

1

Médianapló
Miért nem kérünk a menekültekből?
„A menekültügy mindent visz.”

A TASZ jelenti
A menekültek jól teljesítenek: egészségesek
Nincsen járványveszély, a menekültek között csak
elvétve találnak fertőzéseket.
Szegedi Kattintós
Öt érv
Öt érv amellett, hogy az EU-nak egységesen kell
kezelnie a menekültkérdést.

Karpo 2015. november 2. 08:03
@Arlet
nem csak a náciknak...

9

2

Hora 2015. november 2. 08:04
"Ki bízta meg az európai vezetőket azzal, milyen felhatalmazás
27
1
alapján történik az, hogy nem beengedik, hanem beszállítják
százezerszám az európai kultúrától különböző csoportokat az európai kontinensre?
Európa észre sem veszi, hogy most már milyen mélyen jár, hova süllyedt." (Orbán
Viktor) Idők jelei
Válaszok:
Tiszafa | 2015. november 2. 09:30

mákgubó3 2015. november 2. 08:07
Faszomba! Orbán javaslatait nem fogadták meg, mi lesz
most?:)))))))))))))))))))))))))

4

19

Válaszok:
limes | 2015. november 2. 08:22

Finale* 2015. november 2. 08:08

22

1

Most nagyot csalodtam Seehoferben ,nem ezt vartam volna tole, " Bajororszag
ontudatra ebredt " ... nos eleg hamar elszallt ez az ontudat .
Válaszok:
mákgubó3 | 2015. november 2. 08:11

mákgubó3 2015. november 2. 08:09
@Antigoné

Ordítok
A liberális orra
Kell az ellenség, mint egy falat kenyér. Mit ér a
hatalom akkor, ha az a nép által kontrollált,
átlátható.

Présház
Tapsováció
Azt sugározzuk, hogy Európa az egyenlőség
földje, ami innen barbáriából nehezen illeszthető
rá a valóságra.

:DDDDDDDDD

@József42
Latvanyosan csinaltak egy jo nagy semmit.

DiploMaci
Infografika
Az Iszlám Állam médiagépezete.

4

22

DiploMaci
Pozitív szelek fújnak Kelet-Ukrajnában?
A korábbi megállapodások szelleme egyre
erősebben áthatja a jelent.
Jobbegyenes
Amerikai elemzés
A menekülthullám miatt szétesik az EU.

KÖNYV
Könyves blog
A rendőri túlkapások ellen is küzd Batman
Batman napjaink problémáival foglalkozik.
Kritizátor
Samantha Shannon: A Mímes Rend
Megjelent a Csontszüret folytatása: A Mímes
Rend.
Könyves blog
Ez a tíz könyv nyerheti a Margó-díjat!
A Margó Irodalmi Fesztivál első alkalommal osztja
ki a legjobb első prózakötet szerzőjének a Margódíjat.
Könyves blog
Vámos Miklós: Beatles és én
Ringo Starr sértődékeny volt, John Lennon pedig
a legszabálytalanabb.

KONYHA
Más Tészta
Spenótos, joghurtos penne
Gyorsan elkészíthető vacsora egy hosszú nap
után.
Házisáfrány
Áfonyás cheesecake fagylalt
A sajttorta fagylalt verziója. Isteni!

Tördeld a kezed és imádkozz viktorhoz, Nyalósné Fidesz
Emőke...:)))))))

Home Brew
Audun Coffee - Aricha, Ethiopia
"...Nem kell ahhoz híresnek lenned, hogy jó kávét
pörkölj"

Arlet 2015. november 2. 08:10
Pedig Orbánnak volt egy javaslata amivel végleg meg lehet oldani az
idegen kérdést, de a németeknek nem kell az ő javaslata, egyszer
már követtek egy hasonló figurát és mi lett belőle...

3
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mákgubó3 2015. november 2. 08:11
@Finale*
Most mondd meg, nem építenek kerítéseket.......pedig a Jóviktor
megmondta mi a tuti..:)))))))))))

3

17

Válaszok:
Finale* | 2015. november 2. 08:38
tbag | 2015. november 2. 09:34

SPORT
Szabadrúgás
Van magyar csapat
Ki gondolta volna, hogy a Feröer-szigetek elleni
meccsen kell megszületnie a magyar
válogatottnak?
Gombóc mondja
Mit lehetne kezdeni a magyar focival?
A franc egye meg, mi a magyar foci baja?
Leshelyzet
Edzői szemüveg
Csak a támadó cselezhet?

ÚTON
NemArtDecor
Tokaj Hegyalja - Tállya Art 2015.
Tokaj Hegyalját és Kelet-Magyarországot nagyon
szeretjük, tehát boldogan mentünk.

Senye Péter 2015. november 2. 08:11
'Nyugaton a helyzet változatlan.'

Egy nap a városban
A Szabadság tér emlékművei
Hivatalos és a spontán megemlékezés

13

NemArtDecor
Tokaj Hegyalja - művészi parasztház
Az otthonteremtés nem könnyű feladat, mindenki
megdolgozik vele.

Nomine 2015. november 2. 08:12
Napi vicc:

8

3
FILM

Kiket telepít be Németországba százezerszám a Faymann tours buszaival Merkel
Mama?

Filmkocka
A Hangya
Ezt a filmet már nagyon sokszor láttuk.

Hát a BUSZlimokat!

FilmDROID
Cruise akcióban
Látványos, pörgős Mission Impossible részt
kaptunk

:-)

Nomine 2015. november 2. 08:14
hétvégi kerítésugrás:

5

1

https://www.youtube.com/watch?..

Filmvilág
A hívó
A forgatókönyvíró, társszerző Horváth Áron a
külföldön is sikeres kisfilmről

ÉRDEKESSÉG

mákgubó3 2015. november 2. 08:14
@Max Wünsche
El ehet menni...:)))))))))))

3

12

Ecolife
Csillagközi takarító
Egy űreszköz segíthet megtisztítani az eget
Útikalauz anatómiába
Agyfagyás
Mitől fáj a fejünk fagyizáskor?

Arlet 2015. november 2. 08:17
MÉDIA

@Max Wünsche
A nácik próbálták Merkel nyakára tenni a kést, de Mutti tökön rúgta
őket :)

5

16

Hiába próbálják Németországban felszítani az etnikai feszültséget a nácik, ők örökre
leszámoltak az idegengyűlölettel.
Merkel pedig marad ami eddig volt, egy tiszta erkölcsű keresztény politikus, Európa
politikai és morális vezetője.

10:45

Astro-Világ

10:05

Top Shop

11:00

Híradó

TV műsor

limes 2015. november 2. 08:18
@limes
van egy földmérőm :D

2

Kettős mérce
Az M1 és az Alfahír szerint minden arab
ugyanúgy néz ki és terrorista
Biztosak lehetünk abban, hogy ugyanarról a
személyről van szó?
Ténytár
Így manipulál és kelt gyűlöletet a közmédia, a
Te pénzedből!
Fekete és fehér. A különböző médiumok általában
így mutatják be a menekültválságot.

tbag 2015. november 2. 08:18
"a legfontosabb cél a menedékkérők beáramlásának rendezetté tétele
és irányítása, valamint a küzdelem a menekülthullámot kiváltó okok
megszüntetéséért,"

13

avagy: pofon a szarnak.

limes 2015. november 2. 08:22
@mákgubó3
nealuggyál-szavazzál !

5

Arlet 2015. november 2. 08:25
@Felhasználó név
4
Én inkább a feldühödött náciktól félek. Sistereg bennük a gyűlölet,
nem is értem hogyan képesek emberek ennyi gyűlölettel a szívükben élni, én
belehalnék.

14

Úgy tombol bennük a düh, hogy nem csak a menekültekre veszélyesek de ránk is.
Kéne nekik egy nagy ölelés, a menekültekkel kéne ölelkezniük :)

limes 2015. november 2. 08:27
@limes
2

3

2

3

8

Arlet 2015. november 2. 08:31
@states
Ki fogja megbuktatni tán a pegida? :DDD

Válaszok:
ebermormota | 2015. november 2. 08:44

Finale* 2015. november 2. 08:38
@mákgubó3
" Most mondd meg, nem építenek kerítéseket.......pedig a Jóviktor
megmondta mi a tuti..:))))))))))) "

10

3

Elnezve ezt a szerencsetlenkedest ,en ebben egyaltalan nem vagyok olyan biztos,
vigyori .
Válaszok:
fogd a pénzt és kuss | 2015. november 2. 09:06

hartnesz 2015. november 2. 08:42
Mekkora színjáték volt...

11

2

6

1

És mekkora képmutatás

limes 2015. november 2. 08:44
Szeretnék látni 5 - 10 svájci elemzést komoly
emberektől. A világ nem hülye.
Újságírókra hivatkozni, VICC !!!

ebermormota https://www.youtube.com/watch?v=syNumVb2kUs 2015. november 2.
08:44
@Arlet
majd kiderül, de több választást nem fog nyerni...
https://www.youtube.com/watch?..

3

2

7

3

Viz Elek 2015. november 2. 08:45
Emberségesebb lenne ha újrainditanák az orient expresszt Isztambul

és Berlin között abban formában, hogy az sehol nem állna meg csak a
2 végállomáson. Legalább addig, míg a németek meg nem állapodnak önmagukkal a
teendőkröl. A kocsinak nem lenne szükséges luxus színvonalúnak lennie, a
költségeket az eu-nak kellene állnia. Még talán olcsóbb is lenne mint a migránsok
gyalogos vándoroltatása és ellátása.

kálmi 2015. november 2. 08:46
@Max Wünsche
8
2
Valóban! Arlet beleőrült a nácizmusba a többi hasonszőrűvel együtt.
Annyira rettegtek tőle, hogy elővarázsolták a kalapból. Fel akarták " hígítani" Európát,
ehelyett felébresztették. Rákeféltek.

Selamat 2015. november 2. 08:46
Ettől előbbre nem lesznek, csak hátrébb. Ezért az "eredményért"
teljesen felesleges volt egymást nyaggatniuk. És még csak időt sem
nyertek.

9

2

A leendő török szultán meg úgy veszi őket hülyére, hogy sokat tennie sem kell érte. A
görögök még jobban leszívják a németek pénzét. Mindeközben a dzsermani dzsermani
csapatok még jobban érezhetik, hogy lehetőségük van.
Soha nem hittem, hogy a mai német politika ennyire ótvaros, és semmire sem jó.
Valóban meglepett.

Berecskereki 2015. november 2. 08:48
Merkel!

8

2

2

8

"Késő minden kisöreg,
eső után köpönyeg."

*ufó* 2015. november 2. 08:51
Hát ez nem jó hír.
Még a végén itt marad a sok fél-ázsiai fideszes buzulmán a
nyakunkon.

Válaszok:
Finale* | 2015. november 2. 09:08

Berecskereki 2015. november 2. 08:53
Érdemes elolvasni a portfolio.hu írását, amely a Citi Research
elemzőinek tanulmányára támaszkodik.

7

2

7

2

12

1

Brutális következményekkel járhat a menekültkrízis
http://www.portfolio.hu/gazdas..

cutcopy 2015. november 2. 08:54
" a német és az osztrák hatóságoknak közösen kell járőrözniük a
bajor-osztrák zöldhatáron"
Haha, és az osztrákoknak ugyan miért, nehogy véletlenül visszamenjenek..?

Selamat 2015. november 2. 09:01
Azt még nem döntöttem el, hogy sírjak vagy röhögjek egy olyan
német megoldáson, aminek 98 %-t egy Zorbán nevű magyar már
hosszú hónapok óta ajánlja, kéri, vagy meg is csinálta.

Sajnos azt kell mondanom, hogy a német politika komlett idióták kezében van, akiknek
az sokkal fontosabb, hogy úgy nézzenek ki a dolgok, mintha ők tojták volna a
spanyolviaszt, semmint, hogy valóban problémát oldjanak meg. S ha az utóbbi, akkor
kiáltanak vízért, mikor a leégett ház már egy hete csak füstölög.
Ha nem lenne véresen komoly a dolog, harsányan röhögnék a németeken, meg a
szintjükön.

fogd a pénzt és kuss 2015. november 2. 09:06
@Finale*

4

ha ők nem majd az arabok igen. minimum azért, mint a svédeknél, meg
franciáknál. az ottan kérem szépen nem németország, saria van, saját zászló, német
rendőrt meg közigazgatást nem akarnak látni....
...na akkor én is fogok röhögni.
Válaszok:
Finale* | 2015. november 2. 09:12

0rrban Vicc0rr 2015. november 2. 09:07
@Greffiti
ÉN is vért hányok, drága hívem...

2

6

4

1

Apáczai 2015. november 2. 09:07
@Greffiti
Megállapodtak abban, hogy egy héten belül folytatják a tárgyalást.
Ez mitől "megállapodás"?

Finale* 2015. november 2. 09:08
@*ufó*
" Hát ez nem jó hír.
Még a végén itt marad a sok fél-ázsiai fideszes buzulmán a nyakunkon. "

4

Marmint hogy a bevandorlok fideszesek lennenek ?
Kicsit zavaros amit irtal.
Válaszok:
*ufó* | 2015. november 2. 09:26

Finale* 2015. november 2. 09:12
@fogd a pénzt és kuss
Ha a nepessegarany megfordul ,akkor sajnos barmi lehetseges lesz .

4

*ufó* 2015. november 2. 09:26
@Finale*
2
Hát igen, passzol ez a zavarhoz, ami kialakult, vagy kialakítottak
""valakik"", ugye, hogy adózzunk a rettegésnek is, pedig a fidesznyik kommentelők már
olyan szépen elterveztek mindent, hogy majd ez megbukik, az megbukik, mondjuk az
osztrákok pont leszarták szegényeket.
Pedig igazuk van a fidesznyik kommentelőknek: egy tökéletes világban kellene élni,
ahol működik a felcsúti kisvasút, ahol nem alázza a Paks 4-2-re a felcsúti focicsapatot,
ahol nem kérdezi meg senki Román, ó párdon, Rogán Tónitól, hogy mekkora lakásban
lakik, ahol a Quaestor ügy teljesen természetes, mint a net-adó tervezet, vagy hogy
meghúgyoztatnak embereket, mert Kocsis Mátéka úgy gondolja, ahol Pozsgay Imre
soha nem volt kommunista, meg Zoltai Gusztáv bácsi sem persze, ahol trafik jár a
Híradó bemondójának, ahol a 27 % áfa egy csúcsteljesítmény, nem pedig szégyen,
ahonnan nem elmenekülnek az emberek külföldre, hanem csak világot látnak.
Bizony, ez lenne a tökéletes világ, és nem lennének zavaros kommentek, úgyhogy
előre is elnézést kedves Finale*, nem sokára nem lesznek, csak még egy kis harc van
hátra.

Kanóc 2015. november 2. 09:26
Hát, ez ennyi volt.
Ki-ki védje magát, ahogy tudja.

5

1

Tiszafa 2015. november 2. 09:30
@Hora
4
"Ki bízta meg az európai vezetőket... milyen felhatalmazás alapján
történik..." Természetesen senki, és semmilyen felhatalmazás sincs semmire. De a
világot uraló és irányító erőnek erre nincs is szüksége, hiszen nála vannak a
legnagyobb fegyvernemek arzenáljai. Értsd: Tőke, Média, Gazdaság és Katonai
fegyverek. Így legalább egyértelműen láthatóvá vált, hogy ez a demokráciának
nevezett valami nem más, mint a világ népeinek a legnagyobb átverése. Arra jó, hogy
minden globál-diktatórikus folyamatot elfedjenek. Megmondta a Kóka Jani annak
idején és ebben az egyben igaza is volt: "A mocsár lecsapolásáról nem a békákat
szokták megkérdezni." Hát most se kérdezik meg a demokratikus métellyel elkábított
európai békákat.

tbag 2015. november 2. 09:31
@nemlibbant
viktor csak egy van :D

2

2

tbag 2015. november 2. 09:34
@mákgubó3
5
2
most ennek most még örülsz... de ha pici agyadat megerőlteted rájössz
ennek egy nagy tisztogatás lesz a vége úgy 15-20 éven belül. és mindegy melyik oldal
kezdi/végzi ti mindenképpen rá fogtok baszni.

kuwiq 2015. november 2. 09:34
Ja, lesznek tranzitáborok, és Szíriában kitör a béke. Az afgánok pedig
4
örömmel visszafogadják az összes menekült afgánt. A mégis
Németországban rekedt migránsokat pedig gond nélkül integrálják, nem fognak
párhuzamos társadalomban élni.

szöszmi 2015. november 2. 09:35
@József42
"kitoloncolni, aki bejött"

3

hova?..a koszovóiakkal bohóckodnak csak, a többieknél meg az a helyzet hogy
törökök is, az afgánok is beintettek, hogy oda vissza ugyan senkit

Sárközi Miskulancia 2015. november 2. 10:11
@Antigoné
2
Milyen maszatolás?
Nincs itt semmi maszatolás.
Összefoglalom:
Angela Merkel és Horst Seehofer hetekig tartó vita után megállapodtak: A FIÚKNAK
KUKIJUK VAN, A LÁNYOKNAK MEG PUNCIJUK. Közös fellépésük azt szolgálja,
hogy a pártszövetség a viták után demonstrálja egységét és cselekvőképességét. A
megegyezés a szociáldemokratákkal még várat magára, Sigmar Gabriellel csütörtökön
találkoznak újból, hogy őt is meggyőzzék.

silenceCZ 2015. november 2. 10:15
@túlélő
"1. "és ezekből az övezetekből kell hazaszállítani őket." Ezt hogyan ?

2

1

Jogos kérdés. Kíváncsi leszek egy a tranzitzónában felgyülemlett radikális muzulmán
tömeg kitoloncolására. Brutális erőszak nélkül ez nem fog menni.
Válaszok:
jégecet | 2015. november 2. 10:29
Megtalálta | 2015. november 2. 10:59

tango47 2015. november 2. 10:22
Azért ezek már a látszatra sem adnak. Ketten megyegyeztek, hogy mit
csinálhak belföldi szinten és EU-s szinten. Gondolom azért majd
beavatják a tagállamokat is, ha már túl lesznek rajta.

3

audi-ó 2015. november 2. 10:27
"A javaslatok között szerepel a családegyesítés lehetőségének
3
1
átmeneti, két évre szóló felfüggesztése azon menedékkérők esetében,
akik ugyan nem jogosultak menekültstátusra,"
JÓ JÓ!... ÉN EZT ÉRTEM!... DE!...
miért nem lehet "egyesíteni" úgy a "családot"... hogy a Németországban beilleszkedni,
dolgozni nem tudó "polgár"-t hazaküldik és OTTHON A SZÜLŐ HAZÁJÁBAN
"EGGYESÍTIK" A CSALÁDJÁVAL!
Ez miért nem "humánus"...

jégecet 2015. november 2. 10:29
@silenceCZ
Tegyük fel, hogy megoldják. (kétlem)

1

1

Mohamedmigráncs ott fog-e maradni, csak azért, mert Muttinak nem kellett?

Erre 2015. november 2. 10:31
@Greffiti
Merkel már fordul, próbál, de persze, a 180 fok ritkán sikerül egyetlen
mozdulatra.

1

Megtalálta 2015. november 2. 10:53
"A csúcson mindezen kívül dönteni kell egy legális menekültkontingens
áttelepítéséről Törökországból az EU-ba."

1

1

Ehhm, mégis mekkora lenne ez a kontingens, és az EU-ban hova telepítenék őket?

Alarik 2015. november 2. 10:53
@Arlet
Egyszerű egy jószág vagy te, Hycomatka.

1

1

Megtalálta 2015. november 2. 10:59
@silenceCZ
1
1
Dontvörri. Egy csapatszállítógéppel kb. 100 embert lehet
visszautaztani, mondjuk Kabulba. Legyünk optimisták, jön egymillió, annak a fele
maradhat. Akkor ötezerszer fordul a gép egy évben. Minden nap 15-20-szor. Mi ebben
a lehetetlen? :)
(Persze elvileg akár egy egész katonai szállítógép-konvoj is utaztathat, bár az a fogadó
ország szempontjából nehéz ügy logisztikailag.)
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