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Hozzászólások (201)

360

A baloldali ellenzék még mindig az összefogás kérdésén rágódik és tanácstalanul toporog
egy helyben. A Fideszben kényelmesen hátradőlhetnek, legfeljebb azon aggódhatnak,

Hétfőtől a szlovénok is szigorítanak a
belépésen
Nem elég a menekülteknek azt vállalni, hogy
Ausztriában vagy Németországban kérnek
menedéket.

hogy mi lesz, ha majd egyedül a Jobbikkal állnak szemben.

A holland külügyminiszter Ausztriának: nem
lezárni, ellenőrizni a határokat
Érkeznek a menekültek, de a kormány még kivár
Példátlan lépésre készül az EU egy kiszivárgott
titkos terv szerint

„

A baloldalnak a baloldaliságból építkezés ennyire elég

Tovább »

”

– írta le egy mondatban Reiner Roland, a Republikon Intézet elemzője a „demokratikus ellenzék”
nem túl fényes helyzetét. A Republikon abból az alkalomból ültetett össze politikai elemzőket és
ellenzéki politikusokat, hogy megvitassák az intézet tavaly publikált előválasztási javaslatát, a
konferencia viszont sokkal inkább szólt a baloldal elhúzódó és továbbra is kilátástalan
válságáról.
A tavalyi pocsolyában
Hogy milyen állapotban vannak és milyen stratégiát követnek a baloldali ellenzéki pártok, ahhoz
elég elolvasni ezt a tavalyi cikkünket, ugyanis szinte semmi nem változott azóta:
az MSZP beszorult középpárti helyzetébe és igazándiból nagyon nem is akarja senki
vezetni a pártot
a DK még mindig egyenlő a miniszterelnöknek bejelentkező Gyurcsány Ferenccel,

A ROVAT HÍREIBŐL

ami továbbra is egyben a párt vonzereje és növekedésének gátja
az LMP anti-establishment, különutas pályája legfeljebb a túléléshez elég
az Együtt ügyek mentén politizálása a média ingerküszöbét többször megütötte,

Orbán elleni merénylettel nem gyanúsítják a TEK
által elfogott párost

de ezt nem sikerült egyelőre potenciális szavazókra váltani

Egészségügyi tanácsokat kaphatnak az elhízó
honvédek

a PM hiába dobott be alapjövedelem-koncepciót és próbálkozik országos hálózat

Tízezer magyar ellen indult külföldi büntetőeljárás

építésével, örülnek, ha nem 0 százalékra mérik őket

Nem engedték be Storckot és Möllert az Újpestmeccsre

a Liberálisok pedig életfunkciókat is alig mutatnak.
„A baloldal unalmas” – osztotta ki Vona Gábor az előző társaságot, és annyiban igaza van,

Orbán Viktor démonai: "Egy feladat van... le kell
kaszabolni"

hogy két évvel az előző országgyűlési választás után még mindig ugyanazon görcsölnek:
összefogjunk-e és ha igen, akkor hogyan. Egyedül az Együtt jelezte finoman, elegük van ebből a
langyos állóvízből, azzal, hogy nem fogadták el a Republikon meghívását (az LMP-sek
kihelyezett frakcióülésük miatt hiányoztak igazoltan).

Tovább »

FRISS ÁLLÁSOK
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A baloldal unalmas
Fotó: Stiller Ákos

Persze az egyfordulós választási rendszer rákényszeríti a baloldalt az összedolgozásra, de ez
üres ötletelés marad, amíg egyik párt sem képes növekedési pályára állni. Egyedül a DK tudott
érdemben szavazókat gyűjteni tavalyhoz képest, de szinte kizárólag az MSZP-től
lemorzsolódóknak köszönhetően.
Nemhogy a kormánypártokból kiábrándultakat, de még bizonytalanokat sem volt érdemben
képes egyik párt sem megszólítani: maradt a huszonegynéhány százaléknyi hardcore baloldali
szavazón való osztozkodás.
Harcban az ezüstéremért

„ A magyar politika olyan most, mint a Forma-1. Tudjuk ki nyer, csak a második
a kérdés
”

BRÓKERBOTRÁNY

– mondta Pulai András, a Publicus Intézet kutatásvezetője. És a pártpreferencia-mérések
alapján egy most hétvégén tartott választáson akkor sem tudná biztosan verni a baloldal a
Jobbikot, ha az összes szavazójukat összedobnák.
Pedig a közvélemény-kutatások szerint a Jobbik is mélyrepülésben van, mióta menekültügyben
jobbról előzte őket a Fidesz, és a néppártosodás levezénylése sem konfliktusmentes. A
Political Capital elemzője, Juhász Attila szerint még így is „a Jobbik a legpotensebb ellenzéki
párt”: hatékonyan építenek országos szervezetet, aktívak a helyi politikában és a néppártosodás
ugyan nem tűnik bombabiztos tervnek, mégis sikerült olyan korcsoportokban erősödniük, ahol
korábban gyengébben teljesítettek.

Más cég helyett keverték gyanúba a
Reálszisztémát
A Világgazdaság pénteken közölte a hírt, mely
szerint szerint több tízmillió forintot bukhattak...

A Fidesz pedig „köszöni szépen, nagyon jól van”, örvendezett a Nézőpont Intézetet vezető Mráz

Jön a befektetési rendőr

Ágoston Sámuel. Saját méréseik alapján a kormánypárt 2014 tavaszán állt ennyire jól, a

Február 15-ig jelentkezzenek a Quaestor- és
Hungária-károsultak

menekültválság meglovagolásával lényegében visszaszerezték minden elkóborolt szavazójukat.

Norbi szerint ha nincs a brókerbotrány, most
kitüntetnék érdemeiért
Tovább »

Állj hangos
horkolás
biztonsagosvasarlas.com

Először hallasz erről a trükkről horkolás
ellen. Próbáld ki még ma!

A GYES éhenhalni
sem elég

MTVA

Mráz Ágoston szerint ez így is marad, amíg a Fidesz tudja meghatározni a napirendet és sikerrel
fojtja le a kellemetlen témákat, aminek érdekében Orbánék az elemző szép
megfogalmazásában „médiapolitikai erőfeszítéseket” tesznek. A Herman Ottó Gimnáziumból
indult tanárlázadás ezért is kényelmetlen a kormánynak, mert nem saját maguknak feldobott
labdával van dolguk és ez rögtön több gondot okozhat nekik, mint a teljes baloldal az elmúlt két
évben.
Csodára várva

Nyugtató és hazaárulás: nincs jóban
a sajtóval az MTVA új sajtófőnöke

Ráadásul Orbán Viktornak egyelőre nincs valódi baloldali kihívója, pedig az eddigi országgyűlési

Kecskére káposztát: a sajtóval többször is balhéba
került Kobza felel majd az MTVA és a sajtó...

választások tapasztalatai alapján a kormányfőjelölt személye kardinális kérdés. Ezért is vetődik
fel újra és újra, hogy az előválasztás lehetne egy szimpla miniszterelnök-jelölt casting, hogy a
baloldaliak ne fussanak bele újra 2014 zsákutcájába, amikor pártalkuknak köszönhetően Bajnai

És akkor jönnek a rendőrök, mindent elborít a
szürke-kék

Gordon elvérzett.

Giró-Szász cégének híreit adja 31 rádió

Köszöni szépen, nagyon jól van

„ Talán kitermelhetjük a következő Göncz Árpádot ”

Orbán volt fotósa lesz az MTVA sajtófőnöke

Fotó: Túry Gergely

– álmodozott a PM-es Tordai Bence, arra utalva, hogy olyan jelöltet kellene találni, akit
konszenzussal tud elfogadni a széttöredezett baloldal összes pártja.
Molnár Zsolt (MSZP) szerint is fontos egy ilyen hiteles jelölt felkutatása, aki akár a pártpolitikán
kívüli világból is jöhetne. A messiásvárás viszont Molnár szerint is csak pótcselekvés, majd
finoman jelezte, hogy a többiek mihez tartsák magukat:

„ A szocialista párt egyedül biztos nem fog győzni, de a szocialisták nélkül sincs
”

kormányváltás.

Ezután Tordai és Molnár között egy rövid szócsata is kialakult arról, hogy ki a hiteles baloldali,
illetve kinek kellene szerénységet gyakorolnia. Majd a a DK-s Kerék-Bárczy Szabolcs
rezignáltan maga elé meredve arról beszélt, hogy „kettős hitelességi válság van”: a választók
nem bíznak a baloldali pártokban és a baloldali pártok sem egymásban.

Bajnai Gordon elvérzett
Fotó: Fülöp Máté

Tovább »

Mindenki elmondta, hogy szokott lakossági fórumokat tartani, a DK-sok még egy jó hosszú
programot is írtak, amit a szombati kongresszusukon mutattak be: hogy, hogy nem, ezek sem
hozták meg az áttörést.
A volt ljubljanai nagykövet, ex-SZDSZ-es, jelenlegi liberális Szent-Iványi István még
megjegyezte, hogy bármi lehet 2018-ban, hiszen Szlovéniában is olyan párt tudott választást
nyerni, amit csak nem sokkal a választás előtt alapítottak. És ez egy liberális párt volt.

Érdekesnek találta cikkünket?
Kérjük értékelje!

Recommend

Nyomtatás

360

Cukorbetegség Ellen
gyogyszernelkul.com

Vércukorszint csökkentése
kizárólag gyógynövényekkel.
Olvasson tovább!
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Állj le a mérgezéssel és dobd
el a füst egy könnyű gyors
trükkel. Nézd

Az órák 80%-a beszéd és
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⤤ Megosztás

Bejelentkezés

A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...
monsziwecyky

•

20 órája

Magyarországon csak annak van esélye aki hazudik és hülyeségeket beszél, az
mert csak erre van kereslet, szomorú dolog. Ez nem Orbán bűne, ő is csak arra
jött rá, hogy azt kell árulnia amit a legtöbben megvesznek, Vona ugyanezt
lovagolja meg, szintén csak ezzel a portékával tud sikert elérni és ez a két párt
igy le is fedi a választók 70%át...a mardék 30-nak a felét meg elviszi az MSZP,
ami szintén vicces... ennyit tudunk nah, nem kell ezt szégyellni...más társadalom
képes volt önmagával szembenézni, mi nem. Van ilyen. Aki meg nem akar
hazudni és hülyeségeket beszélni annak marad pl. az ami Juhász Péternek,
ügyek mentén politizál - és ezzel igy körülbelül ki is merült a lehetőségek tárháza.
Ennek az országnak annyi. Persze, sokan nem hiszik el, hogy ez van, de majd
2018 után, ha újra nyer a Fidesz, talán majd elhiszik.
• Válasz • Megosztás ›

6

Loránt Gusztáv > monsziwecyky

•

20 órája

- nos a moderm politizálás marketing szempontú és néppárti jellegű
vagyis világnézettől , társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit
(választókat) képviselni akar és mindenki szavazatára igényt tart
ezt nem a fidesz vagy a jobbik találta ki
- egyes témák kampányszerű futtatása sem új találmány de sajnos a
hitelesség fontos maradt (tehát nem csak az a fontos mit mond hanem az
is,hogy ki) bevállaltan drogos "bűnözés elleni harca" leginkább hiteltelen a
tömegek számára
2

• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > monsziwecyky

•

11 órája

"Magyarországon csak annak van esélye aki hazudik és hülyeségeket
beszél, az mert csak erre van kereslet, szomorú dolog."
Amint a cikkben is ismertetett adatok mutatják, ha ez így is van, ezek
önmagukban még nem elegendőek az esélyhez.
" - az Együtt ügyek mentén politizálása a média ingerküszöbét többször
megütötte, de ezt nem sikerült egyelőre potenciális szavazókra váltani

- a PM hiába dobott be alapjövedelem-koncepciót és prómbálkozik
országos hálózat építésével, örülnek, ha nem 0 százalékra mérik őket"
Ez pedig eufemizmusok nélkül annyit jelent, hogy ezekre a pártokra (az
SZDSZ kvázi utódaira) a kutya nem kíváncsi, csak a liberális média
próbálja őket futtatni.
• Válasz • Megosztás ›

1

turidani > monsziwecyky

•

19 órája

"Magyarországon csak annak van esélye aki hazudik és hülyeségeket
beszél, az mert csak erre van kereslet"
Ezt csak a pártok próbálják elhitetni magukkal.
És mivel a rendszerváltás után a magyar pártok úgy döntöttek, hogy a
politizálás nem az ország ügyeiről, hanem kizárólag csak a pártokról szól,
az összes párt folyamatosan hülyeségeket beszél.
Tehát bármelyik is nyer, az ugyanúgy megerősíti a fenti szabályt.
És mivel a gátlástalan szélhámosok tudják a legnagyobb hülyeségeket
mondani, nem csoda, hogy a 24 éves kontraszelekció eredményeként ma
egy félázsiai illiberális rendszerben élünk.
• Válasz • Megosztás ›

1

Csipkebokor > monsziwecyky

•

12 órája

Azt nem említed, hogy birkaként hallgatunk, ha a jogaink csorbulnak, ha
szétlopnak mindent körülöttünk, mindenki mindeni ellensége, mert így
nem kell összefogástól tartani.
• Válasz • Megosztás ›

➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ > monsziwecyky

•

19 órája

Nagy igazságot mondott sápadtarcú testvérem, uff!
• Válasz • Megosztás ›

Temper

•

15 órája

Mint az köztudott, és az itteni hozzászólásokból látható, a 8 millió
szavazópolgárból 1,9 millió akkor is a FIDESZ-re szavaz, ha Orbán személyesen
robbantja bele a Gellérthegyet a Dunába, hogy az így megárasztott víz kimossa a
vakondokat a Parlamentből, 1,2 millió akkor is az ellenoldalra, ha stb., stb., kb.
0,6 millió a Jobbikot részesíti előnyben, 2,8 millió pedig még sosem szavazott, és
soha nem is fog. Ezeket nincs értelme agitálni, mert úgyse lehet.
Akikkel győzni lehet, az a maradék 1,5 millió. Ezek csapódnak ide-oda, mégpedig
szélfújástól (="közvélekedéstől") függően, korábban többször voltak már
"baloldali" szavazók, 1998-ban és 2010-ben egy részük "jobboldali" szavazó lett,
legutóbb meg már nem mentek el, mert minek, hiszen ha a másik oldal jutna
kormányra, attól semmi nem lesz jobb. És ez logikus is, ha "mindkettő egyformán
rossz".
Amíg ez az ordas hazugság uralja a "közvélekedést", addig az győz, akinek több
a bigott hívője, ezért a FIDESZ-nek semmi más feladata nincs, mint a./ egyben
tartani a saját csapatát (ritka könnyű feladat), és b./ fenntartani eme
közvélekedést. Ebben nagy segítséget kap a "semleges" médiától, hiába, no, az
egykulcsos nagy erő.
Az ellenoldal győzelme érdekében tehát ezt az 1,5 milliót kell meggyőzni. Ehhez
meg több

3

• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > Temper

•

11 órája

"mert minek, hiszen ha a másik oldal jutna kormányra, attól semmi nem
lesz jobb. És ez logikus is, ha "mindkettő egyformán rossz".
Amíg ez az ordas hazugság uralja a "közvélekedést"
Nem tudom, mi uralja most a közvélekedést, de mikor eljöttem, akkor nem
ez, hanem az, hogy a Fidesz a kisebbik rossz, mert a baloldallal elletétben
ők (még) nem kúrták el.
"nem lehet ígérgetni, nem lehet drasztikus módszereket alkalmazni, nem
lehet szélsőségeket hangoztatni, mert arra nem vevők, és nem lehet
hülyeségeket se mondani, mert ez az 1,5 millió ember komoly, megfontolt

hülyeségeket se mondani, mert ez az 1,5 millió ember komoly, megfontolt
választónak tartja magát, és ebben van is valami. Magyarán, gyakorlatilag
semmilyen eszköz nem áll az ellenoldal rendelkezésére, amellyel áttörést
lehetne elérni"
Ebben egyetértünk.
"Egyetlen lehetőség van, hogy a média, ha már 2006-ban és 2008-at
követően leamortizálta az ellenoldal akkori szereplőit és pártjait, most
meg több
• Válasz • Megosztás ›
•

egy

igort napja

amíg nem rendszerkritikusak, amíg csak ov-t és a sleppjét támadják, addig ilyen
múlttal nem kellenek senkinek. jogosan. a rendszer ami lehetővé teszi a mostani
állapotokat, a pénz mindenhatósága, amivel a szánalmas embert könnyen le
lehet venni a lábáról. na, szóval ez van
• Válasz • Megosztás ›

3

Péter Bányai > igort

•

20 órája

Amíg a NEMbaloldal átveszi a NEMjobboldal választási "programját"
(folytatjuk...), addig garantált a 2/3 körüli eredmény. Lehet, hogy OVIdinasztiát akarnak? Ne feledjük, 19 év múlva ,ár a leendő unoka is
választható korba kerül!
• Válasz • Megosztás ›

egy

•

➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ napja

"Hívjatok úgy, a Megváltó!" https://www.youtube.com/watch?...
• Válasz • Megosztás ›

3
dogbakszi

•

14 órája

T. Kálmán Attila!
Mostanában elég sokszor baloldalhoz köthető rádiókban elhangzik egy kérdés...
"Sto Gyelaty?"
Ön itt mindenkit és mindennemű baloldalhoz, illetve demokratikus oldalhoz kötött
szervezetett lesajnált, hogy képtelen megszólítani a maradék hezitáló szavazót.
Elég már abból, hogy mindenféle jött-ment megmondó ember, vagy önjelölt,
esetleg fóbiával rendelkező politológus azt fejtegeti, hogy a jelenlegi pártok ilyen,
vagy olyan szemszögből rosszul néznek ki, nem tudnak megszólítani új
szavazókat, de a saját postjaikkal nagyon is hozzájárulnak ahhoz, hogy első
olvasás után a bizonytalankodó szavazók ezt a fejtegetést, amit mantrázva
hallanak, el is higgyék. Itt az idő, kedves politológus uram, t. Kálmán Attila, ön is
legyen már oly kreatív, hogy válaszol a kérdésre.... Sto Gyelaty? Mit is kellene
csinálnia a demokratikus pártoknak ahhoz, hogy a bizonytalan szavazók végre
belássák, hogy ha továbbra is így mennek adolgok, akkor ez az ország teljesen
tönkremegy, s megtudják, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy végre egy
demokratikus ország alakuljon ki e félfasisztoid rendszer helyett?Várom válaszát
t. Kálmán Attila. Amennyiben nem válaszol, akkor itt lenne az ideje, hogy levonja
a tanulságot, s eltűnne örökre a balfenéken. mert kritizálni még a hülye is tud, ön
próbáljon meg a ranglétrán ennél feljebb lépni.
• Válasz • Megosztás ›

2

idegenbeszakadt > dogbakszi

•

10 órája

" Mit is kellene csinálnia a demokratikus pártoknak ahhoz, hogy (...) végre
egy demokratikus ország alakuljon ki e félfasisztoid rendszer helyett?"
Teljesen lecserélni az elhiteltelenedett nómenklatúráikat, és a
reménytelenül kisebbséggé zsugorodott bigott táboruknak való
muzsikálás helyett elkezdeni demokratikus pártokként viselkedni.
Ez megkerülhetetlen, de persze lehet helyette a kisfiút szídni, aki
elkurjantotta magát, hogy király meztelen.
• Válasz • Megosztás ›

Dér Imre

•

21 órája

Mára eljutottunk oda, hogy ha kíváncsi vagyok a nem baloldaliak (például
rasszisták, antiszemiták, idióták) véleményére elég, ha a HVG hozzászólásait
olvasom!
2

• Válasz • Megosztás ›

• Válasz • Megosztás ›

2

Loránt Gusztáv > Dér Imre

•

21 órája

nem ismerek az elvtársra! ilyesmire hogy lehet kíváncsi?
• Válasz • Megosztás ›

1

idegenbeszakadt > Loránt Gusztáv

•

10 órája

Fő az éberség!
• Válasz • Megosztás ›

ModeralPontHu > Dér Imre

•

néhány másodperce

Kedves Dér Imre!
Ha ilyen súlyos szavakkal illeti a vitapartnereit, akkor hogyan bízhat a
normális közbeszéd kialakításában és fenntartásában? Vagy ezzel a
kommenttel már le is tett erről?
• Válasz • Megosztás ›

fagifor > Dér Imre

•

21 órája

Aki nem rasszista, nem hülye és nem baloldali. Az mit kíváncsiskodik itt?
• Válasz • Megosztás ›
•

egy

mixath napja

Alapvető hiba volt elfogadni a Fidesz választási feltételeit 2014-ben.
• Válasz • Megosztás ›

3

•

egy

Loránt Gusztáv > mixath napja

alapavető hiba talán nem ez volt hanem pl.
bajnaik, gyurcsányok, futtatása (mindkettő elárulta pártját)
szdsz hajótöröttek felvétele liberális irányváltás (heller-konrád tanácsainak
követése)
• Válasz • Megosztás ›

3

mixath > Loránt Gusztáv

•

21 órája

Az alapvető hiba a Fidesz választási feltételeinek az elfogadása
volt. Ez a választási feltétel meghamisítja a népakaratot.
Hogy az egyes pártok vagy politikusok tevékenysége miképpen
hat a pártok népszerűségére, az másodlagos a demokrácia
szempontjából.
Szerinted hiba Gyurcsány vagy Bajnai "futtatása", egy másik
választó szerint nem.
• Válasz • Megosztás ›

3

Péter Bányai > mixath

•

20 órája

A Fidesz tett egy 2/3-os (visszautasíthatatlan...) ajánlatot a
választási feltételekre vonatkozóan. A NEMbaloldal
képezett néhány szemétdombocskát, felállította rá a maga
kiskakasát, akik elhaló hangon kukorékoltak... A
NEMjobboldal "FOLYTATJUK" programjával is nyerni
tudott. Mert volt VEZÉR. Ja, a másik oldalon is volt, több is.
Akárcsak Mohácsnál. Az eredmény ismert.
2

• Válasz • Megosztás ›

mixath > Péter Bányai

•

17 órája

Nem azért nyert a Fidesz, mert volt vezér, Azért
nyert, mert volt ügyészség, volt rendőrség, volt
választási bizottság, voltak helyi szervezett
láncszavazások, és volt gyakorlatilag korlátlan
anyagi forrás.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

11 órája

Ezt te magad sem hiszed el. Azért nyert a Fidesz,
mert sokkal több szavazója volt. És van.
És amíg a baloldal ebbe a kifogáskeresésbe
menekül, hogy "az ügyészség a rendőrség, az
ellenszél, a kapufa", addig ez így is marad.
2

• Válasz • Megosztás ›

• Válasz • Megosztás ›

2

Szoci Laci > mixath

•

10 órája

Azért nyer a Fidesz, mert az ellenségnek ilyen
ostoba szavazói vannak.
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > mixath

•

21 órája

nagyszerű!
- ahol szimpla többségi rendszer van pl anglia ill 2 ford.francia ott évszázadok óta hamisított a népakarat ?
-ez baromság
- ne a fésűt ne szidd ha kevés a hajad !
-pl a két időközit ellenzékiek nyerték :)))
- gyurcsi bajnai futtatása maga is válságtünet volt a vezetői
utánpótlás hiányát tükrözte, hogy mindkét tag új pártot
gründolt meg a személyes megbízhatóságukat
- az idő bizonyította velük csak veszteni lehet nem néhány
hanem 51% szavazó elvárásainak kell megfelelni minimum
és ezek többsége párton és politikánkivüli
• Válasz • Megosztás ›

1

mixath > Loránt Gusztáv

21 órája

•

Angliában évszázadok óta az a rendszer van, ahhoz
alkalmazkodtak a pártok és a szavazók.
Magyarországon a választási rendszer a Fidesz
alakjára lett szabva, Orbán Prokrusztész ágya lett.
• Válasz • Megosztás ›

1

épészmérnök > mixath

20 órája

•

Angliában is fellazult a kétpárti rendszer.
• Válasz • Megosztás ›

1

mixath > épészmérnök

•

17 órája

Egy teljesen más társadalmi és választási
berendezkedés. Néhány részlet összehasonlítása
teljesen értelmetlen.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

11 órája

:D
Mindig is tudtam, hogy igazából csak egy
szenzációs fideszes troll vagy.
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > épészmérnök

•

20 órája

fr.o.-ban meg nem is volt :)
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > mixath

•

21 órája

- de nem antidemokratikus
- ellenzék is nyerhet (ajka,veszprém)
- a győzelemhez eddig is hozni kellett a
választókerületeket ez nem új (eddig a 2 ford.ban
dobták le az álarcot a szereplők és álltak be ide
vagy oda támogatóként)
• Válasz • Megosztás ›

1

mixath > Loránt Gusztáv

17 órája

•

Antidemokratikus, ha másért nem, mert különbséget
tesz külföldről szavazó magyar és külföldről szavazó
magyar között.
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > mixath

•

17 órája

miben ?
• Válasz • Megosztás ›

mixath > Loránt Gusztáv

•

17 órája

mixath > Loránt Gusztáv

17 órája

•

Miben? Egyes országokból szavazhattak a
magyarok levélben, más országokból csak a kijelölt
helyeken, személyesen. Esetenként több száz vagy
ezer kilométert utazva.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

10 órája

Ez is csak mellébeszélés, valójában nem országok
között volt különbség, hanem a magyarországi
lakcímmel rendelkezők csak külképviseleten,
külföldön bejelentettel levélben is szavazhattak.
Demokratikus is volt és törvényes is, bár kétségkívül
a Fidesznek kedvezett, nem maga a szabályozás,
hanem az adott helyzetben az eredménye: a
Magyarországról (egyébként szabáltalanul) ki nem
jelentkezett emigránsok többsége (egyébként
zömmel jobbikosok, a baloldal közük még
alulreprezentált is) így nehezebben szavazhatott.
• Válasz • Megosztás ›

mixath > idegenbeszakadt

2 órája

•

Nagyon "termékeny" vagy, ezért összefoglalva.
Nem igaz, hogy azok szavazhattak levélben, akik
nem rendelkeznek magyarországi lakcimmel. Tudok
három emberről, akik Írországban dolgoztak 2014ben, nem rendelkeztek magyarországi lakcímmel,
és mégsem szavazhattak levélben. Levélben csak
azokból az országokból lehetett szavazni, ahol a
Fidesznek megfelelő segédszervezetei vannak a
"levélszavazatok" manipulálására.
A választási törvény meghamisította a választók
akaratát, a Fidesz a leadott szavazatok kevesebb,
mint 50 százalékával jutott kétharmados
többséghez a parlamentben.
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > mixath

•

17 órája

egy-egy szavazás kedvéért a fél világon nyissunk
konzulátusokat?
usa-ban pl csak a lakóhelyi és helybeni regisztrációt
követően lehet szavazni ez akkor pl
antidemokratikus???
a levél szavazás az igazságos? nekem meg el kell
mennem a szavazókörzetbe?pedig a posta
közelebb van !
• Válasz • Megosztás ›

mixath > Loránt Gusztáv

•

17 órája

Nem kell konzulátusokat nyitni. Elég, ha minden
külföldről szavazó magyarra ugyanazok a szabályok
vonatkoznak. Például a levélben szavazás
lehetősége.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

10 órája

"Elég, ha minden külföldről szavazó magyarra
ugyanazok a szabályok vonatkoznak. "
Ez lehet egy politikai cél, de mitől lenne
antidemokratikus, ha nem így van?
• Válasz • Megosztás ›

Szoci Laci > mixath

•

10 órája

És melyik népnek az akaratát hamisítja, mert a mienket
biztosan nem. Jobb ha az elvtársak is tudomásul veszik,
hogy itt demokrácia van, de nem a kelmedék által áhított 10
%-nyi csőcselék demokráciája.
• Válasz • Megosztás ›

mixath > Szoci Laci

•

2 órája

A választók akaratát hamísitotta meg a választási
törvény.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

11 órája

Hagyd már ezt a bullshitet, "meghamisítja a népakaratot", a
baloldalnak egyszerűen jóval kevesebb
támogatója/szavazója van lassan tíz éve. Elkúrták, nem
kicsit, nagyon. Nincs olyan demokrtikus választási feltétel,
amilyennel a kormányzás közelébe kerülhettek volna
bármikor ebben a tíz évben.
"Szerinted hiba Gyurcsány vagy Bajnai "futtatása", egy
másik választó szerint nem."
Pontosan erről van szó. Hogy előbbi véleményt
többszöröse osztja a választóknak, mint utóbbit.
• Válasz • Megosztás ›

idegenbeszakadt > mixath

•

11 órája

Ebben van valami, akkor talán még egy bojkottal el lehetett volna titkolni a
reménytelen támogatottságvesztést. Bár végeredményben kormányváltás
abból sem lett volna, csak Orbán került volna sokkal nehezebb helyzetbe,
elsősorban külpolitikailag. Bár miután úgyis ezt az "ostromlott vár" hisztit
nyomja, még az is lehet, hogy abból is ő került volna ki győztesen.
• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader

•

21 órája

zsidók szerepe a fehér nemzetek idegenekkel való elárasztásában
elégségesen dokumentált és többszörösen beismert vezető zsidók által. Ez
nem vélemény kérdése. Az Egyesült Államok európai civilizációjának,
akkoriban még 91%-ban fehér társadalmának zsidó gyengítése és
bomlasztása rendkívül jól dokumentált Kevin MacDonald professzor által,
aki rengeteg forrásmegjelöléssel vitathatatlanul bebizonyította, hogy
messzemenően zsidók harcolták ki az 1965-ös törvénymódosításokat,
melyeknek következménye az idegen tömeges beáramlás, és az, hogy pár
évtized alatt mára már csak 63% körüli a fehérek aránya, 2043-ra pedig
várhatóan kisebbségbe kerülnek. Hasonlóan túlsúlyos a zsidó szerep
Európa országainak bomlasztásában, pár hete például a svédországi
folyamatokat elemeztem, s bemutattam, hogy ott is messzemenően zsidó
hatás eredménye a multikulturalizmus..
https://archive.org/details/Je...
1

• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > Supreme Leader

•

20 órája

istenem ! rossz tapasztalataik vannak a keresztényekkel, hát ott gyengítik
őket ahol csak tudják
• Válasz • Megosztás ›

Aketo > Supreme Leader

•

21 órája

És a rabszolgák gyapotültetvényekre való szállításában is kulcsszerepük
volt nyilván...
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > Aketo

•

20 órája

jé és igaz is :) "vagyis a keresztény és muszlim világ közötti
rabszolga-kereskedelem jó részét zsidó kereskedők bonyolították."
https://hu.wikipedia.org/wiki/...
"Walter White Who Brought the Slaves to America című
munkájából kiderül, hogy a zsidó kereskedők meghatározó
szerepet játszottak az amerikai rabszolga-kereskedelemben is,
mind a spanyol, mind az északabbra fekvő francia, brit és holland
kolóniákban egyaránt. Aaron Lopez, a Marrano-leszármazott
portugál zsidó volt az egyik leghatalmasabb rabszolga-kereskedő
egész Amerikában.
https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...
• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > Aketo

•

21 órája

Gondolod? vagy vannak bizonyitékaid? Ezt eddig nem tudtam
• Válasz • Megosztás ›

Loránt Gusztáv > Supreme Leader

•

20 órája

igen olvasd el a lábjegyzeteket a wikin egész könyvtár a
bizonyíték
• Válasz • Megosztás ›

További hozzászólások megjelenítése
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