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Kit ismerhetek?

Kadar Etelka Melinda
64 közös ismerős

Melinda-monika Nyaguj
147 közös ismerős

Orsi Csog
72 közös ismerős

Ildikó Soós
57 közös ismerős

Kádár Tünde
66 közös ismerős

Veres Szidonia
44 közös ismerős

Viola Szanto
12 közös ismerős

Ajánlott oldalak

Gondviselés
Segélyszervezet-
Székel...
Nagy Adél és 15 további
ismerős kedvelik ezt.

Hirdetés

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Megjelölés ismerősként

Tetszik

Tetszik
Szanyi Tibor · 5.348 ember kedveli ezt
csütörtök, 19:52 · 

Ha a hülyeség fájni tudna ... Úgy sétáltunk ki-be, mint kés a vajban. Kb. 10 barom
emelgette a tábláit. Ennyi.

ECHO TV :: Jelen-Időben
www.echotv.hu

Nemzetárulónak nevezték a
szocialistákat az erdélyi fiatalok,
akiket a csendőrség nem engedett be
a nyilvános fórumra (Fotó:
Krónika.ro/Biró István)

Tetszik · Hozzászólok · Megosztás

Szocs Ida és további 66 ember kedveli ezt.

Tamás Fehér Tibor. Mesterházy az RMDSZ meghívására ment el Kolozsvárra, vagy ő kérte a
találkozót?
Tetszik · Válasz · csütörtök, 19:54

Ilona Kertészné Horváth Ott is azok balhéztak, akiket ez a papnak titulált szörnyeteg
félrevezetett.
Tetszik · Válasz · 5 · csütörtök, 19:55

Merényi Miklós Ezékiel nagyon érzed ezt az új nemzetpolitikát, tibikém.

Tetszik · Válasz · 4 · csütörtök, 19:56

Ibolya Tógyerné Na ezért sem szabadna meg engedni hogy a külföldi magyarság szavazati
jogot kapjon az anya országba!!!!Ők itt nem fizetnek semmit és ne legyen nekik joguk sem!!!!!
Tetszik · Válasz · 4 · csütörtök, 19:57

Tüzes-Bölöni Ferenc Kedves Ibolya! Felőlem megtarthatják maguknak örökre ezt a
társaságot, minden joguk megvan hozzá. Ha csak ezen múlik, megígérhetem, hogy
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Keress emberekre, helyekre vagy dolgokra Márkó László Kezdőlap
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Magyar · Adatvédelem · Feltételek · Sütik
· Egyebek

társaságot, minden joguk megvan hozzá. Ha csak ezen múlik, megígérhetem, hogy
nem fogok elmenni szavazni. Nekem a magyar állampolgárság nem azt jelenti, hogy ki
akarnám semmizni vagy fosztani Önöket! De, ebben az esetben arra megkérem, hogy
akkor tartsák otthon őket, ne vonuljanak fel észt osztani és kioktatni azokat, akik amúgy
sem számítanak semmit! Van nekünk bőven, saját arra való emberünk, aki lebarmozzon,
kioktasson!
Mégsem tetszik · 9 · Tegnap, 10:26

Szabolcs Majnik Fociszurkolók? Egy csapat sem jönne ki ennyi emberből...

Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 19:59

Márkó László Itt egy focicsapat 11 emberből szokott állni. Elvtársfogadók kb. 50-60-
an lehettünk. Ezt minden józan ember láthatta.
Tetszik · 3 · 18 órája

Szanyi Tibor Az RMDSZ meghívására mentünk. A tüntizők nem ismertek fel mindenkit, s a
delegációnk egyik tagja bekérdezett a provokátoroknál, hogy sípot hoztak-e? Ezek azt hitték,
hogy valamelyik helyi főokos ellenőrzi őket, s zavartan bevallották, hogy a sípokat bizony otthon
hagyták. No, meg is kapták a letolást. Pusztultunk a röhögéstől. 

Tetszik · Válasz · 13 · csütörtök, 20:06

4 Replies

Tamás Fehér    Mekkora pofon ez a meghívás a fidess-nek!!    Lehet
hogy a külhoniak szavazati jogát is visszavonják, mint a regisztrációt??? LOL!!!   

Tetszik · 3 · csütörtök, 20:14

Gazda András Én speciel egyet is értenék vele. Szanyi Úr kimondta a lényeget, azaz
hogy nem ismertek fel mindenkit. Állítom, a kinti magyarok 80%-ka csak esetleg
Gyurcsányt, Orbánt, talán Mesterházyt, na és azt a pszichopata Kövért "ismeri" . Nos
akkor miért is szavazzanak, és az én sorsomba is beleszóljanak? Lövésük sincs az itteni
belpolitikához, viszonyokhoz, stb.. Dióhéjban ennyi a véleményem...
Tetszik · 4 · csütörtök, 20:26 · Szerkesztve

Márkó László A hírhedtebbeket ismerjük. A mellékfigurákat valóban nem. De minek?

Tetszik · 3 · 18 órája

Neukumpf Erzsébet Szanyi elvtárs! Pusztultak a röhögéstől? Magának az erdélyi
magyarság ennyit jelent?
Tetszik · 3 · 16 órája

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tamás Fehér Szerintem Tőkés László összes(!) szavazója ott volt a "tüntetésen" ... 

Tetszik · Válasz · 6 · csütörtök, 20:18 · Szerkesztve

2 Replies

Márkó László Na, ebben téved, kedves Fehér!

2007-ben Tőkés László 176 533, a RMDSZ 282 929 szavazatot kapott volt.
Tetszik · 18 órája

Tamás Fehér Persze persze kedves László.... Kár hogy azóta eltelt néhány év....
2012-es számokat is ismeri??? 

Tetszik · 16 órája

Éva Sallay Na ezért volt igaza akkor az MSZP-nek!

Tetszik · Válasz · csütörtök, 20:21

Szanyi Tibor Az RMDSZ álláspontja nagyjából ez: még egy átlagos, magyarlakta kisvárosuk
is többet kap a román kormánytól, mint az egész romániai magyarság a magyar kormánytól
mindösszesen, ezért a legjobb, ha ez utóbbi békén hagyja őket. A szeretetnek, barátságnak, stb.
örülnek, szívesen látnak mindenkit, csak a belepofázásból nem kérnek.
Tetszik · Válasz · 6 · csütörtök, 20:35

Tüzes-Bölöni Ferenc Ettől a nagy barátságtól és szeretettől mentsen meg minket az
Isten!
Mégsem tetszik · 9 · Tegnap, 12:03

Melecsky Levente
http://assets.scumbagsteve.com/hashed_silo_content/4bf/a42/8d2/resized/if-i-could-slap-you-
i-would-for-real-906b90.jpg
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hashed_silo_content/4bf/a42/8d2/resized/if-i-could-slap-you-
i-would-f
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Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 20:36

Ilona Kertészné Horváth Tényleg ki szereti ha valaki bele akar szólni a dolgába?Ezt ez a
kormány soha sem fogja megérteni.
Tetszik · Válasz · csütörtök, 20:38

Válasz írása...

Válasz írása...
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Kulcsár Péter 10 barom?! Szerintem inkább 10 őszinte, MAGYAR ember, aki NEM FELEJT,
alkoholista elvtárs!...
Tetszik · Válasz · 5 · csütörtök, 20:40

2 Replies

Fabinyi Gábor Az MSZP elnöksége elismerte, hogy 2004-ben hibázott. A hibát ki
akarják javítani és ki is fogják!
Tetszik · 1 · péntek, 13:43

Márkó László Az RMDSZ vezetősége most (is) hibázott. A hibát nem akarják kijavítani
és nem is fogják!
Tetszik · 3 · 18 órája

Papanek Dani megtévesztet emberek nem Barmok, csak sajnálatra méltók és buták, aki oda
küldte őket az inkább, arról lehet vélemény. 

Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 20:41

Márkó László Hogy ki a buta és sajnálatraméltó? Az, aki még mindig vörösben
álmodja a jövőt!
Tetszik · 5 · 18 órája · Szerkesztve

Fazakas János Amivel viszon egyáltalán nem tudok egyetérteni: miért kellett az Attilának
bocsánatot kérni? A bocsánatkérés alanyai azok olyanok, mint ezek az ellentüntetők. Ezektől
bocsánatot kérni? Má' bocsánat, de ez egy HATALMAS NAGY marhaság. Ezzel sokkal több
szavazót sikerült itthon eltávolítani, mint amennyit ott megnyerni. Bocsánatot kérünk, mert a nép
másképpen szavazott 2005-ben, mint ahogyan a Fidesz szerette volna?
Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 20:42

László Nagy Csak, szavazatokért kapar a vörös kaméleon- fölöslegesen!

Mégsem tetszik · 5 · Tegnap, 9:38

György Fodor Merényi Úr! Mér baj, az, ha egy párt korrigálja a korábbi politikáját? Talán
nem tudnál örülni, ha Orbán ezt tenné és dőlne a lé, lenne munka, nem kéne havi 40 ezer
forintot fizetni, hogy egy autista gyerek iskolába járhasson!
Tetszik · Válasz · 2 · csütörtök, 20:43

Ferenci Margaretta Kulcsár áljjjjjjjjjjj .te itt ne alkoholista elvtárs!...lehet az beszél kinek a
háza ég???
Tetszik · Válasz · 2 · csütörtök, 20:46

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Gazda András Melecsky Levente Keress egy betonfalat....  az legalább nem üt vissza

Tetszik · Válasz · 2 · csütörtök, 20:46

7 Replies

Melecsky Levente http://facepalm.hu/sisko.gif

http://facepalm.hu/sisko.gif
facepalm.hu

Tetszik · 1 · csütörtök, 21:02

Gazda András Benjamin Sisko, vajon miért fogja a fejét?

Tetszik · csütörtök, 21:07

Melecsky Levente http://cdn.memegenerator.net/instances/250x250/26576288.jpg

http://cdn.memegenerator.net/
instances/250x250/26576288.jpg
cdn.memegenerator.net

Tetszik · 1 · csütörtök, 21:11

Gazda András Nem viccelek? Elmerákos, elvetemült sci.fi rajongó (is) vagyok. Arthur
C. Clarke-en, Isaac Asimov-on, Stanisław Lem-en nőttem fel
Tetszik · csütörtök, 21:16

Melecsky Levente http://www.thatmemesite.com/media/created/unox6z.jpg

http://www.thatmemesite.com/
media/created/unox6z.jpg
www.thatmemesite.com

Tetszik · 1 · csütörtök, 21:19

Gazda András Na szállj le rólam Pááá.... 

Tetszik · csütörtök, 21:21
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Tetszik · 1 · csütörtök, 22:05

Tibor Vincze Messze elér a FideSS keze!

Tetszik · Válasz · csütörtök, 20:56

Szanyi Tibor Igen, János, ez a bocsánatkérés volt a program egyetlen vitára ingerlő pontja.
A sztori egészen pontosan úgy hangzik, hogy anno egy ritka rossz kérdésre minden párt rossz
választ adott, de ezek közül mi legalább ezt be is látjuk.
Tetszik · Válasz · 4 · csütörtök, 21:06

4 Replies

Papanek Dani nem volt jó válasz rá, nem idejében történt az esemény, csak
embereket osztott meg és bántott meg határon innen és túl. Politika, politikusok és
emberek, nép, nem nőttek fel hozzá, sajnos még mindig.
Tetszik · 1 · csütörtök, 21:12

Éva Sallay A helyes válasz az lett volna, hogy ne menjünk el szavazni. Mint ahogy
sokan így is tettünk. De a cél jó volt, különösen a Fidesz mostani ténykedésének a
fényében.
Tetszik · péntek, 8:41

Tüzes-Bölöni Ferenc " ez a bocsánatkérés volt a program egyetlen vitára ingerlő
pontja" Ne légy naiv! Nyugodjatok bele, hogy vannak akik a képeteket és főképp a
fajtátokat látni sem bírják! (Ha már te megengedted a barom jelzőt, csak azért, mert
vannak dolgok, amiről nem egyezik a véleményünk, akkor most gondolom nem sértődsz
meg, amúgy sem olyannak látszol, aki a szívére veszi a dolgokat.)
Mégsem tetszik · 3 · Tegnap, 9:31

Márkó László Ne féltsd, nem fog fájni!

Tetszik · 18 órája

Barna László Kövéréknek nem volt több pénze hülye gyerekekre , de az is lehet , hogy a
Debreceni REFI-sek osztálykirándulásra mentek , Tőkés hívására .
Tetszik · Válasz · 4 · csütörtök, 21:15

Gazda András Na ezt lájkoltam 

Tetszik · csütörtök, 21:19

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Nagy Attila Miért nem mondtad, hogy bocsánatot kérni mentetek? Nagyon büszke vagyok ,
pláne , hogy rosszat gondoltam
Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 21:20

Miklós Döry Delegált tüntetők - ennyi kell, különben túl szép lenne !!!

Tetszik · Válasz · csütörtök, 21:48

László Kozéky Azért csak meg kéne emlékezni az MSZP nemzetellenes uszításairól is, pl. két
menóra gyújtogatás között... sry
Tetszik · Válasz · 3 · csütörtök, 22:34

Meksz Zoltán "Tájékoztatnak" a sutyerákok? 10 éven keresztül ezt csinálták! lehazudták a
Napot az égről! Nem magától hülyült meg ennyire a nép, amit most tapasztalunk. Nagyon
mélyen elhitték amit nyomtak az agyukba sok éven keresztül.
Tetszik · Válasz · 1 · csütörtök, 23:02

Béres István Hány barom nem...?

Tetszik · Válasz · csütörtök, 23:21

József Tóth Ők a megvezett fiatalok.

Tetszik · Válasz · péntek, 10:39

Szanyi Tibor Nem, József, nem megvezetettek. Szimplán zsigeri barmok. 

Tetszik · Válasz · péntek, 10:50

4 Replies

Melecsky Levente az mszp megújul: szavazzatok ránk barmok. nice!

Tetszik · 1 · péntek, 10:54

Gazda András Levente, légy erős. Lehet, hogy egyes mai fiatalokat így lehet
megszólítani, és nem Juhász Gyula "nice" stílusban. A mélymagyarok csak így
értenek....  példa rá a Jobbik

Tetszik · 1 · péntek, 11:23

Márkó László Üdvözli az egyi barom, aki nem (csak) tüntetni ment oda, hanem
érdeklődni, de a hagyományos balos tolerancia nevében nem engedték be a fórumra: 

http://uninaplo.unitarius-halo.net/marko-laci/2013/01/17/mesterhazy-attila-kolozsvaron/

Márkó Laci blogja » Blog archívum » Mesterházy Attila
Kolozsváron
uninaplo.unitarius-halo.net

A bejegyzés kelte: 2013. január 17., csütörtök @ 07:49 Kategória:
Nincs kategori...

Bővebben
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http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5397034&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funinaplo.unitarius-halo.net%2Fmarko-laci%2F2013%2F01%2F17%2Fmesterhazy-attila-kolozsvaron%2F&h=xAQEh4TKcAQGm8V36ZHa0Muy5f2Xhp1Zxl_-VCT69a6y-4Q&s=1
http://uninaplo.unitarius-halo.net/marko-laci/2013/01/17/mesterhazy-attila-kolozsvaron/
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5394085&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/browse/likes?id=473623952675400
http://www.facebook.com/gazda.andras.3
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5394037&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/browse/likes?id=473616576009471
http://www.facebook.com/Leventtte
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5394021&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/szanyi.tibor
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5394004&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/jozsef.toth.5811
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5392526&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/istvan.beres.7
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5392481&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=473425939361868
http://www.facebook.com/meksz.zoltan
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5392377&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=473416302696165
http://www.facebook.com/laszlo.kozeky
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5392252&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/miklos.dory.7
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5392182&offset=450&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=473396452698150
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funinaplo.unitarius-halo.net%2Fmarko-laci%2F2013%2F01%2F17%2Fmesterhazy-attila-kolozsvaron%2F&h=sAQHzTlKBAQENLtit764TaIHN79rZK7K6vcmpnuwkdYCGTg&s=1
http://www.facebook.com/gazda.andras.3
http://www.facebook.com/Leventtte
http://www.facebook.com/szanyi.tibor
http://www.facebook.com/jozsef.toth.5811
http://www.facebook.com/istvan.beres.7
http://www.facebook.com/meksz.zoltan
http://www.facebook.com/laszlo.kozeky
http://www.facebook.com/miklos.dory.7
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmarkolaci.hu%2fszanyi%2f473374356033693.htm&id=ma-130123024014-815f19b1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Tetszik · Előnézet eltávolítása · Tegnap, 8:36

László Nagy Igazi szanyis komment-nyillván nem is szülte,de"ellette"őket a
mama,ugye szanyi?-hánynom kell tőletek,mert nincs az a hazugság amit ti
nemtudnátok mosolyogva elkövetni!Jövőre,ki lesz a barom,amikor mentek az SZDSZ-
MDF után?!
Tetszik · 3 · Tegnap, 9:53

József Tóth Ez is igaz rájuk.

Tetszik · Válasz · péntek, 10:53

Szanyi Tibor Az erdélyiek normálisabb hányada inkább a szavazástól való távolmaradáson
gondolkodik. Az, hogy egy pár barom meg a Jobbikra voksol, az pedig se nem oszt, se nem
szoroz. Nyilván a Fidesz is, meg mi is kapunk majd valamennyi szavazatot, de nem ezen fog
múlni az ügy. 

Tetszik · Válasz · 4 · péntek, 11:02

3 Replies

Gazda András "az ügy" Édes jó Istenem  Kádár is állandóan "az ügy"-ről beszélt.
(ha jól emlékszem)
Tetszik · 1 · péntek, 11:31

László Nagy Az a pár "barom" az ország 20%-a! Azt,hogy erdélyben,ki a normális,nos
annak meghatározása,nem a te tiszted!
Tetszik · 2 · Tegnap, 9:59

Kolumbán Sándor Szanyi, ön olyan buta, mint hat pár rendőrcsizma egy sorban. 
Tudja, bagoly mondja a verébnek: nagyfejű. 
Barom ön, érti? És ökör is. 
Politikusnak meg szörnyen buta! 
’Miből telik önnek akkora nagy üres telekre, ott fenn… a fejében.’
BAROM úr, ön ott van a politikai pályán évtizedek óta, és nem tudja, mit jelent az a szó:
POLITIKA? 
Magyarázzuk hát bele abba a káposztalével és pálinkával hígított agyába. 
A Magyar Ért. Kéziszótár szerint: "A társadalom, az állam vezetésére, a hatalom
megszerzésére és megtartására irányuló közösségi vagy egyéni tevékenység." 
De a jó POLITIKA ennél sokkal több, Barom úr! Csak egy mondatban a lényege:
A POLITIKA, a tömegek szép szóval meggyőzésének művészete, a vezető réteg által
képviselt helyesnek látott, követendő útvonalról. 
Rágja át szavanként, és vésse bele a zagyába.
Ezzel a fenti BAROMkodó kijelentésével semmiképp nem az erdélyi többség meggyőzését
szolgálta. Itt azóta rengeteg egyéni megemlékezést tartanak az emberek az ön kedves
anyukájáról, és nem a legtiszteletreméltóbb szövegszerkezetben. 
Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogyan tartanak meg egy ilyen elmei bénát, szellemi
fogyatékost a politikai pályán? Olyant, akinek az szesz már kipárologtatta a fejéből a
teljes szürkeállományát. Nagyon gyenge lehet a kínálat világos fejekből ott, ahol az ilyen

Válasz írása...
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teljes szürkeállományát. Nagyon gyenge lehet a kínálat világos fejekből ott, ahol az ilyen
részeges, beszámíthatatlan, tökkelütött alak is szerepet kap, mégpedig egy politika-
diplomáciai küldöttségben, ahol a legsimább viselkedést kell tanúsítani a meggyőzés
érdekében. 
Ha ezt Mesterházy szervezte, és ő jelölt olyan béna, magyartalan, sőt magyarellenes,
Erdély-ellenes alakokat a csapatba, mint az elmei béna Szanyi, vagy a nagyképű, bunkó,
magabölcs Újhelyi és fajzataik, akkor ő sem ért a politika-diplomáciához semmit! 
Akkor azt kell mondani, hogy néhány amatőr, kisstílű pesti politikai csibész
összeverbuválódott valamelyik kiskocsmában, hogy tegyenek egy látogatást néhány
hitelét vesztett erdélyi politikusnál, hátha még jobban le tudnák járatni azokat is.
Ha ez volt a szándék, akkor fényesen sikerült!
Mégsem tetszik · 9 · Tegnap, 10:03 · Szerkesztve

Éva Sallay Ezek szerint a Fidesz a Jobbikot hozta pozícióba?

Tetszik · Válasz · péntek, 11:05

József Tóth Szerintem a Fidesz ki akarja nyírni a Jobbikot és a jobbikosok szavazatával
reménykedik abban ,hogy megnyeri a 2014-es választást.
Tetszik · Válasz · 1 · péntek, 11:12

László Nagy Semmit sem értesz!Nincs az a Jobbik szavazó,aki átszavazna!Sem ide-
sem oda:)
Tetszik · 1 · Tegnap, 10:03

Mátyás Ambrus Az EMI-sek ne legyenek abban a téves hitben, hogy nem bántották meg a
magyarországon élőket!.....
Tetszik · Válasz · 1 · péntek, 11:41

3 Replies

Tibor Balázs azok a Magyarországon élők akik bántva érzik magukat az EMI részéről
azok nekünk nem számítanak kedves uram!Ők nem osztanak és nem szoroznak
számunkra,ahogy szokták mondani!!!!
Tetszik · 1 · Tegnap, 11:10

Tüzes-Bölöni Ferenc Az, hogy az erdélyi magyarokat már nem egyszer érte
sérelem, az nem számít? Ők csak nyeljék nyugodtan!
Mégsem tetszik · 3 · 23 órája · Szerkesztve

Márkó László Majd nyolc év múlva álbocsánatot kérnek 

Tetszik · 18 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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György Fodor Gazda András! Mi köze ennek a témának Kádárhoz? Vagy úgy gondolod, hogy
Szanyi elvtárs a te elvtársad? Húsz év után is ugyan olyan buta vagy mint azelőtt?
Tetszik · Válasz · péntek, 20:15

Gazda András György Fodor Szanyi Úr nem "elvtárs" a szó pejoratív értelmében. Elemben
osztom sok nézetét, ergo lehetne az elvtársam is... Kádár, hogy jön ide? --- sehogy, ill. mégis.
Ha nem tudja miért, akkor a buta nem én vagyok.
Tetszik · Válasz · péntek, 20:46

Tókos Levente A barmok közt én is ott voltam. Nem mint EMI-s vagy más szervezet
"küldöttje". Milyen jogon nevez engem baromnak Szanyi Tibor?
Tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 7:17 via mobil

5 Replies

Márkó László ki az a Szanyi Tibor?

Tetszik · 1 · Tegnap, 8:32 · Szerkesztve

László Nagy Politikusnak gyenge,másra meg alkalmatlan-röviden ez!

Tetszik · 1 · Tegnap, 10:05

Szanyi Tibor Minden bizonnyal így igaz, kedves Levente! Ha az ordibálók közé álltál,
akkor a barmok között voltál, ha pedig magán a fórumon vettél részt, akkor pedig a
normális emberek közt voltál. Ezt te dönthetted el, hogy t.i. barom, avagy normális vagy-
e? 

Tetszik · 21 órája

Szanyi Tibor Ahh, kedves László Nagy, szíved joga rólam bármilyen véleményt
alkotni, de ezt annyiban árnyalnám, hogy nekem az a szerencsém, hogy van rólam
többségi vélemény is: eddig négyből négyszer választottak képviselővé. 

Tetszik · 21 órája

Márkó László Levente civil! Szanyit a szavai minősítik.

Tetszik · 1 · 18 órája · Szerkesztve

Márkó László http://www.youtube.com/watch?v=SDxuBj090e0

meg lehet számolni a "barmokat" , "elvtársak", én is ott voltam a "barmok" közt, sem emis, sem
hivmes, sem rmdsz.s, sem emnps, sem mpps, sem fideszes nem vagyok, csak kíváncsi lettem
volna, miket mondd a megtért mszp ...

de nem engedtek bé...

A tüntetők akadályozzák a meghívottak érkezését (II.)

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 4 · 18 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Ez az ... ki az?

Tetszik · Válasz · Tegnap, 8:32 via mobil

Márkó László megneztem a wikipédián: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanyi_Tibor

Szanyi Tibor - Wikipédia
hu.wikipedia.org

Szanyi Tibor Jenő (Budapest, 1956. július 13. – ) közgazdász, politikus.
1998-tó...

Bővebben

Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · Tegnap, 8:34

Tókos Levente Beszél oroszul  Nem csodálkozok 

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 8:35 via mobil

Márkó László s talán magyarul es, de székölyül biztos nem tud 

szívesen megtanítanámö :))

http://kukker.manna.ro/kereses/nyelvlecke

Kukker - Keresés nyelvlecke - 1. oldal
kukker.manna.ro

Utolsó nyelvlecke. Jöhet az esszeborulás.feltöltő: mannafilmnézettség: 20293 hoz...

Bővebben

Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 4 · Tegnap, 8:39 · Szerkesztve

Tókos Levente Taníthatatlan ... hacsak nem egy széköly buletinnel  Vagy fatestápolóval.
Tetszés szerint ...
Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 8:39 via mobil

Márkó László Nem, nem kell, csak szépen, szép szóval. Az erőszak az ő fegyverük, lsd.
kommunizmus, Gulág. Civilek nem élnek ilyesmivel.
Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 8:40

Tibor Balázs Itt van egy kis probléma a rosszul feltett kérdéssel és az úgy mond rossz
válasszal kapcsolatosan!:A komcsik nem rossz választ adtak még csak nem is rosszul
kampányoltak hanem egyenesen uszitótták a lakosságot és azzal riogatták őket,hogy ide jön 23
millió román és elveszi a munkahelyeket és a nyugdíjakat!!!!
Mégsem tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 8:41

Tókos Levente S münk civilek vogymuk ... tehát csak szépen ... értem. Jó na, legyen 

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 8:42 via mobil
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Tibor Balázs nagyon rossz a memóriája mesterházy elvtársnak!!!

Tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 8:43

Tibor Balázs ez a beszéd a kovács lászló elvtárs szájából hangzott el annak idején aki nem
restellte kiállni a Marosvásárhelyi polgárok elé 2005 március 15-én és azt mondani az ott
összegyűlteknek,hogy" tisztelt honfitársaim"!!!
Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 8:47

Tibor Balázs ezeket a neveket direkt írom kis betűvel mert számomra nem emberek!!!!

Tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 8:48

Tókos Levente Dehogynem emberek ... csak ... mások 

Tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 8:49 via mobil

Márkó László ők emberek, mi, erdélyiek: barmok

Tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 8:50

Tibor Balázs kovács elvtársnak tudnia kéne,hogy romániának sosem volt 23 millió lakosa ha
már az Erdélyi magyarokat is románnak számolta!
Mégsem tetszik · Válasz · 6 · Tegnap, 8:50

Tüzes-Bölöni Ferenc Azért nem mertek kiszállni az autóból, amíg a rendőrök meg nem
jelentek!  

Mégsem tetszik · Válasz · 5 · Tegnap, 8:52 · Szerkesztve

Kolumbán Sándor Ennyire kell elhinni ezeknek a barmoknak az erdélyi magyarok iránti
ragaszkodását.

BIBORORRÚ SZANYI TÉBOLY a részeges ökör: "Úgy sétáltunk ki-be, mint kés a vajban. Kb. 10
barom emelgette a tábláit. Ennyi."
Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 8:53

Tibor Balázs A továbbiakban:ha nem úszítani akartak volna akkor elkellett volna mondani a
"rosszul feltett kérdésre",hogy a nyugdíjakat nem tudták volna elvenni azok az emberek mert
egy nemzetközi egyezmény alapján azt onnan fizette volna a vlah állam csak átkonvertálva
forintra!
Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 8:55

László Nagy Hazudni-hazudni,a valóságról kussolni-röviden ez a verberi taktika.

Tetszik · 3 · Tegnap, 10:10

Tibor Balázs a munkahely elvételről csak annyit,hogy akkor már nagyon sok Erdélyi ember a
jobban fizető nyugatot választotta és ha nem jött volna utánpótlás orvosok és nővérek
személyében onnan akkor a magyar egészségügy már rég összeomlott volna!!!
Tetszik · Válasz · 6 · Tegnap, 8:58

Tókos Levente Pl. Miskolcon, a megyei kórházban Jenei doktor ... egyik legjobb szakember.

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 9:00

Tibor Balázs Levi én számtalan embert tudnék felsorolni akik nekem személyes ismerőseim!

Tetszik · Válasz · 1 · Tegnap, 9:01

Tókos Levente Kiváncsi lettem volna, hogy Szanyi elvtárs mert volna-e barmozni a
helyszínen ... meg volt kucorodva egy sarokban s pislogott, mint a levelibéka.
Tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:02

Tibor Balázs csak ők direkt így akarták a parizer és csirke farhátat zabáló szerencsétlen
nyugdíjasokat megnyerni maguknak annak idején és most erre megy ki a szerecsen
mosdatás!!!!
Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 9:04

Tibor Balázs ezek úndorító férgek!!!!!!!!!!!fúúúúúúúúúúúúúúújjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!!!!!!!!

Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 9:05

Tüzes-Bölöni Ferenc Elvtársak! Ne adja a Magasságos Úristen, hogy amit ti őszinteségnek
neveztek (pl. a jelenlegi bocsánatkérésetekben) kezdjen el egyszer fájni! Nem lennék a
helyetekben! Higgyétek el, jobban örülnétek ti is, ha megmaradtatok volna egyszerű baromnak!
Tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:10

Kacsó Mária Jobb az alázatos egyszerű barom, mint egy nagy bölény.

Tetszik · 2 · 20 órája

Tibor Balázs Annak idején a 90'-es évek elején aki ide leakart telepedni az olyan kálvárián
kellett átmenjen,hogy azt elmondani nem lehet,az anyagiakról nem beszélve miközben amikor
Nagy Brittania vissza adta Hong-Kongot Kínának a Magyar állam felajánlotta ,hogy minden Hong-
Kongi polgár 1000 USA $ ellenében simán letelepedhet Magyarországon!!!!
Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 9:12

Gergely Attila Szanyi elvtárs, ez gyenge duma a megbékéléshez...

Mégsem tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:14 · Szerkesztve

Tibor Balázs akkor mi simán kifizettünk papírokra annyit csak még plusszba ahol tudtak ott
aláztak meg és éreztették az emberrel,hogy te csak egy román menekült vagy!!!!
Mégsem tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:14

Tókos Levente Mennyit kell inni ahhoz, hogy lezsigeribarmozzunk valakit Szanyi elvtárs?

Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 9:18

Márkó László ezek pia nélkül es ilyenek, ne bántsátok az alkoholistákat, hiszen az betegség.

Tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 9:23

Vajda Dénes Szegény szanyi,ö a diliházba fogja végezni,de legalább kimondja nyiltan-pár
barom!!!Egyenes beszéd,ezt tartja rolunk a mszp!Még gyertek mifelénk ,hátha több és vadabb
barmok d kerülnek!

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 9:29

Gyöngyi Szabó Ha már ennyire tökös legény ez a Szanyi elvtára akkor Székelyföldre
kellett volna jöjjön....na ott aztán egy egész csorda várta volna kitörő szeretettel 
Megismerte vóna a széköly vendéglátást még a fejit is kapkodhatta volna annyi áldást
kapott vóna  

Tetszik · 8 · Tegnap, 9:54

Szakáts István Megerősítem dr. Szanyi Tibor kijelentését, én is láttam kb. 10 barmot, de
azoknál - már amennyire emlékszem - mikor kiszálltak a mikrobuszból, nem volt tábla.
Tetszik · Válasz · 7 · Tegnap, 9:41 · Szerkesztve

Márkó László én es láttam, s tényleg nem voltak, voltunk - még - bétáblázva...

Tetszik · 2 · Tegnap, 9:50 · Szerkesztve

Tókos Levente Audi es vót 

Mégsem tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 9:43 via mobil

Gyöngyi Szabó Na ezért nem akarok magyar állampolgár lenni....aki a saját hazámba
lebarmoz attól mit várjunk el ott???
És egyáltalán mi ez a nagy bocsánatkérés????...majd 10 év kell elteljen ahhoz hogy ezt
belássák?..
Mégsem tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:46

5 Replies

Tüzes-Bölöni Ferenc Ha rajtuk múlna, akkor azon aligha kellene gondolkodjunk,
hogy kell-e a magyar állampolgárság vagy sem.
Tetszik · 2 · Tegnap, 10:08

Gyöngyi Szabó Akkor meg végképp nem értem hogy miért jött ide ha nem a
szavazatokért???
Egyéb nem jut az eszembe így csak az hogy azon a reggelen nem kapta a fűnyírót hogy
leborotválja a nyelvét.
Tetszik · 1 · Tegnap, 10:19

Tibor Balázs A válasz holt egyszerű Gyöngyi:szavazatokat akarnak nyerni 2014-re!!!

Tetszik · 3 · Tegnap, 10:19

Gyöngyi Szabó Erre gondoltam én is de hát ugye "ELBARMOLTÁK" ezt es   
Vagy inkább "ELMARHÁSKODTÁK"...  

Tetszik · 3 · Tegnap, 10:22

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tibor Balázs Az állampolgársággal kapcsolatban:aki nem akar az lenni ne vegye
fel!Ennyi.De mesterházy szarháziért én nem dobnám el!
Tetszik · 2 · Tegnap, 10:41

Gyöngyi Szabó Hát köszönjük...de ez a bocsánatkérés harmatgeynge volt.
És még egy dolog azoknak akiknek kimosták az agyukat!!
Nekünk székelyeknek 2005 december 5-e olyan mint a "magyaroknak" Trianon....na ezen
gondolkozzatok el nagy hazafiak!!
És még kell nektek Erdély???....egyétek meg amit főztetek!!
Tetszik · Válasz · 4 · Tegnap, 9:49

7 Replies

Tibor Balázs Mi az,hogy a"magyaroknak" Trianon?Te nem vagy magyar?

Tetszik · 1 · Tegnap, 10:42

Tibor Balázs Gyöngyike neked nem fáj Trianon talán????Eszem megáll!!!!!

Tetszik · 1 · Tegnap, 10:45

Tibor Balázs Amúgy a népszavazás nem 2005-ben volt hanem 2004.december.5-
én!!!! Levi szólj már oda egy kicsikét!!!Figyeljünk oda a részletekre!!!!
Tetszik · 1 · Tegnap, 10:50

Gyöngyi Szabó Elnézést a dátumért.
Hát én székely vagyok és nem magyar....a Trianon nekem is fáj nem azt mondtam
hogy nem.
Tetszik · 2 · Tegnap, 11:53

Gyöngyi Szabó És még tudod mi fáj Tibor Balázs?....Bözödújfalu!!!
Az elöntött falu helyén álló tóból kiálló templom tornya...na ez fáj még!!
Mert a székelynek van gerince és nem hajlik inkább eltörik....ez a templomtorony egy
örökös Memento mori nekünk.
Tetszik · 5 · 23 órája

Tibor Balázs Gyöngyike amikor Kőrösi Csoma Sándort megkérdezték Ázsiában,hogy
kicsoda micsoda akkor ő azt válaszolta,hogy székely magyar vagyok
Erdélyországból!Bözödújfalú meg minden magyarnak fáj!!!Amúgy én 23 éves koromig az
Erdővidéki Barót városában éltem és ott is születtem!!!Csókolom! 

Tetszik · 2 · 22 órája

Gyöngyi Szabó Akkor tudod mit jelent székelynek lenni 

Tetszik · 1 · 21 órája

Hun Félix Az Mszp vezérének kolozsvári látogatása ellen tűntetőket Szanyi Tibor "baromnak"

Válasz írása...

Válasz írása...
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Hun Félix Az Mszp vezérének kolozsvári látogatása ellen tűntetőket Szanyi Tibor "baromnak"
nevezte. Ezzel a jelzővel magát jellemezte, aki ilyet mond. De ezzel a jelzővel megsértette az
Erdélyi Magyarokat is, akik szívvel lélekkel egyetértenek a Mesterházy elleni tiltakozással. Tehát
Szanyi Tibor, és az Mszp újra megsértette az erdélyi magyarokat.
Tetszik · Válasz · 7 · Tegnap, 9:57

Vajda Dénes Ha térden állva,ruhájukat megszaggatva,fejükre hamut szorva,kovácslacibával
az élen kértek volna bocsánatot,és a lelki üdvösségem függött volna a megbocsájtástol,akkor
sem,inkább sülyek meg a pokolba,mint hogy ezeknek a tetveknek megbocsássak!!
Mégsem tetszik · Válasz · 7 · Tegnap, 10:01

Hun Félix Szanyi tibor hazudott is. Mert - meg lehet nézni a videót - nem 10-en hanem akár
félszázan is voltak a tiltakozók, akik közt először egyáltalán nem tudott átvágni az mszp-s
kocsi, az mszp-s utasai pedig kiszállni is csak a román rendőrség segítségével tudott, és úgy
jutott el - gyalog - a kívánt helyszínre, hogy a román rendőrség - kiabálások közepette -
nehezen és lassan utat vágott a félszáz tüntető között. Szóval Szanyi Tibor nem csak súlyosan
megsértette az erdélyi magyarokat, hanem kétszer is hazudott ráadásul, a bűneit tetézve. Milyen
romlott ember! Látszik, hogy Mszp-s. Na, de nem baj, lesznek majd választások 2014-ben. Majd
akkor meglátjuk...
Tetszik · Válasz · 6 · Tegnap, 10:05

Vajda Dénes elöször is,semmi furcsa nincs abban,hogy alkolista elvtárs hazudik,nem az
elsö,nem is az utolso eset!De tegyük fel,hogy csak 10 "barom" volt ott tiltakozni!!De nem
láttam egy "nembarmot"sem tapsolni,virágot szorni,diszkaput épiteni,sot meg kenyeret kinálni a
"magas vendégnek!!
Mégsem tetszik · Válasz · 7 · Tegnap, 10:14

Gyöngyi Szabó Hogy is mondtad Levi?...hogy meg akarjátok tanítani székelyül Szanyit?...hát
akkor fogjunk neki!
A "barom" szó székelyül "marhát" jelent...tehát ha mi barmok vagyunk akkor ő marha mivel
köztudott hogy a székölynek sok a dolga és nincs ideje a "baromságokra"...legfönnebb
marháskodik egy kicsit vagy ökörködik...pláne ha a bicskát nemcsak szalonnázás miatt hordja a
zsebébe.
Mégsem tetszik · Válasz · 3 · Tegnap, 10:17

Tókos Levente Megtanítjuk! 

Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 10:19 via mobil

László Nagy Az elvtársak,csak egy hibát ismernek el,hogy ki estek a hatalomból,a többi
puder!-De már az sem takar,jövőre mennek a levesbe,-vihetnék a likudos, fityeszt is!
Tetszik · Válasz · 2 · Tegnap, 10:26

Sipos Lehel "Kedves" Szanyi elvtárs! (Az elvtárs nem véletlenül nincs zárójelben.) Barom az,
aki politikusként ilyen jelzővel illeti az állam tisztességes polgárait. Ezzel önmagát minősítette,
és ez a vöröseken kívül mindenki számára nyilvánvaló. Ennyire rossz stratéga még egy elvtárs
sem lehet, habár Szanyi elvtárs külön kategóriát képvisel, ugyanis a beírás tanúsága szerint nem
tud elszámolni 50-ig. Érdekes módon osztogathatják az elvtársaknak a doktori diplomát, mert ez
már egy átlagos háromévesnek is sikerülne. De hát nem csodálkozom a dolgon, megvan a
"színvonal" az MSzP-ben. A pártelnök attól elnök, hogy neki sikerült 10-nél tovább jutni a
számolási kompetencia elsajátításában? Emellett pedig hadd jegyezzem meg, hogy facebookon
könnyű baromságokat írni, de a helyszínen Szanyi elvtárs sem volt olyan nagylegény! Behúzta a
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könnyű baromságokat írni, de a helyszínen Szanyi elvtárs sem volt olyan nagylegény! Behúzta a
farkát, mint egy viharvert kóborkutya, úgy futott a gorillák szoknyájához. De nem értem, ha
Szanyi elvtárs szerint az erdélyi magyarok 99%-a (aki nem agymosott kommunista) barom,
akkor mit keresett közöttük. Itt a szekusokon kívül senki nem látja szívesen. Vajon miért...
Mégsem tetszik · Válasz · 8 · Tegnap, 10:31

Danyi Zsolt Szanyi elvtárs te egy nagy barom vagy!! 

Tetszik · Válasz · 2 · 23 órája

Szanyi Tibor Kedves Gyöngyi! Ha barom vagy, téged is szívesen tekintelek annak. Tudod,
nem mindenki olyan, mint te, még Székelyföldön sem. A többség ott is kifejezetten normális. 

Tetszik · Válasz · 1 · 21 órája

Gyöngyi Szabó Drága Szanyi elvtárs.
Addig amíg halvány lilája nincs az itteni állapotokról addig nekem ne "barmoljon"
össze-vissza.
Majd akkor verje a mellét amíg itt élt minimum 20 évet....addig megfognám a szám és
magamba néznék...már ha van egy kis önkritikája!
Itt mindenki normális amíg nem próbálják meg lenyalni rólunk azt a sok szart amit az Ön
drága elődeink ránkraktak.
Lehet hogy ez Önnek a normális de itt háka Istennek mindenki tart itthon fűnyírót és
munkába menet lenyírja a nyelvéről a szőrt!!
Tetszik · 2 · 21 órája

Tekenyő Béni Az MSZP Kolozsváron és a Szanyi féle "kés a vajban" margójára:

Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom,
Reszketnek már a gyurcsányok a határon,
Tudják jól, hogy származásuk, az nem tiszta,
Nem ízlik már gyurcsánynak se a puliszka.
Ha majd egyszer marsot fújnak minálunk,
Erdélyben mi olyan rendet csinálunk, 
Hogy gyurcsányferit, mesterházyt, s pereputtyát
MSZP-stől, mindenestől mind kihányjuk.
Tetszik · Válasz · 4 · 21 órája

Sipos Lehel Szanyi elvtárs, a többség az Anyaországban is kifejezetten normális. Ezért van
többek között önöknek ilyen kevés szavazójuk (hála Istennek).  Valószínűleg önt az értelmi
szintje nem vezette rá, de a jelenlegi állampolgárok egy részének állampolgársága ellen való
kampányolás, illetve az állampolgárok lebarmozása nem a legjobb módszer a szavazatszerzésre.
Tetszik · Válasz · 1 · 21 órája

Sipos Lehel Azt, hogy a többség Erdélyben is kifejezetten normális, jól mutatja, hogy ennél a
bejegyzésnél mindenki az ön által barmoknak nevezett civil véleménynyilvánítók oldalára állt.
Szóval többszörösen is lejáratja magát és az elvtársait minden hozzászólásával, és ez így van
rendjén. Bár nincs szükség újabb lejáratásra, szerencsére levitézlettek már jócskán (legalábbis a

Válasz írása...
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rendjén. Bár nincs szükség újabb lejáratásra, szerencsére levitézlettek már jócskán (legalábbis a
kifejezetten normális többség szemében). 

Tetszik · Válasz · 1 · 21 órája

Sipos Lehel Számolni meg illene megtanulni egy magát doktornak nevező személynek, még
akkor is, ha egy bolsevista.
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 21 órája

Szasz Ferenc Neki nem kell...Ő seggnyalásból doktor

Tetszik · 1 · 18 órája

Kovacs Otto Ilyen mesteri fokon csak magyar tud becsmerelni magyart...

Tetszik · Válasz · 21 órája

Vajda Dénes gyerekek,nem szabad lealacsonyodni egy alkolista vérvörös görény-szanyi-
szintjére!ö és bandája a magyar nép szégyenei,sajnos,56-ban nem tudták kiirtani az irmagját
is az ilyen embernek nehezen neyezhetö egyedeknek!Kár,mert sokkal szebb lenne a világ
nélkülük!A tanulság annyi,hogy ha még meghalljuk,hogy lábszagu komcsilábukat betezik
Erdélybe,akkor tömegesen meg kell jelenni a fogadásukon,és tenni rola,hogy sárga csikot huzva
maguk után iszkoljanak Nagylak felé!pofátlan baromarcu banda!
Tetszik · Válasz · 2 · 20 órája · Szerkesztve

Vajda Dénes milyen magyart Otto,a komcsik nemzetköziek,semmi képp nem magyarok,söt
megnézném,hánynak van meg a kakason a fedö!
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Szanyi Tibor Kedves Dénes! Alighanem rólad szokták mintázni a magyarság szégyenét. 
Köpködsz, utálkozol, s teszed mindezt roppant kevés ésszel. Én viszont nem kívánom, hogy a te
írmagodat kiirtsák, mert arra mindenképpen jó vagy, hogy be lehessen mutatni a hulladékot. 

Tetszik · Válasz · 20 órája

Szanyi Tibor Kedves Lehel! Itt csak azok hörögnek, akik találva érzik magukat! 

Tetszik · Válasz · 20 órája

Szasz Ferenc Epp ezért pofazik maga ennyit 

Tetszik · 3 · 18 órája

Tókos Levente Szanyi elvtárs! Rendben van, barom vagyok. Elismerem. Barom vagyok,
mert egy senkiházi, hitvány, öntelt semmi emberrel egyáltalán szóbaállok. Szemtől szembe
nem ilyen nagylegény az elvtárs. Sunyi istókját a semmi fejeteknek!
Mégsem tetszik · Válasz · 3 · 20 órája via mobil

Sipos Lehel Akkor Szanyi elvtárs találva van, mert folyton hörög. Fáj az igazság, mi? A
roppant kevés észről meg annyit, hogy Dini önnel ellentétben 10-nél tovább is el tud számolni.

Válasz írása...

Válasz írása...
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roppant kevés észről meg annyit, hogy Dini önnel ellentétben 10-nél tovább is el tud számolni.
:))
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Sipos Lehel Szanyi elvtárson azt lehet bemutatni, hogy hogy próbálja terelni a témát egy
elvtelen, amikor nincsenek helytálló érvei. :)) De az összes kollégája ilyen, ezen nem
csodálkozunk...
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Vajda Dénes figyelj,szanyi,pofátlan hazaárulo szarházi bandával nincs mit tárgyalni,és ti ezek
vagytok,tönkre tettétek az országot a történelem folyamán,szovjet tankokkaal lövettétek a
népet,maggyar rendörökkel verettétek,lövettétek saját hazátok fiait,kiraboltátok az országot,és
még van pofátok idejönni? Hogy ki mennyire értelmes,ez nem kérdés,lehet,hogy köztetek is
vannak okos emberek,de sem te,sem mesterházi neem sorolhato ebbe a kategoriába!
Tetszik · Válasz · 3 · 20 órája

Tekenyő Béni Szanyi! Tekenyőt a belednek hoztál-e?

Tetszik · Válasz · 2 · 20 órája

László-Zoltán Szalay Szanyi elvtárs, csak az infromáció végett, a rendör bácsik sétáltatták
önöket ki be :))))
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 20 órája · Szerkesztve

Vajda Dénes nem tudja,mi az,Béni,tul inteligens ahoz,és kissé megeröltette az egyik
agyselytjét a kettö közül,mikor el kellett számoljon tizig,a kezei segitségével!
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Sipos Lehel Rendőr nélkül lépni sem tudtak volna attól a "10" (azaz 100, csak Szanyi
elvtársnak a háromjegyű számok már szupranaturális dolognak számítanak) tüntetőtől. A
bársonyszékből könnyű az interneten nagyoskodni, de akkor kisfiúk (vagy inkább kislányok)
voltak az elvtársak. Látta volna őket a szavazótáboruk, az a 10 kivénhedt kommunista (így írom,
mert ez a legnagyobb szám, amit Szanyi elvtárs ismer, bár kétségkívül ez nem is áll messze a
valóságtól)... :))
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

László-Zoltán Szalay a vicc az, hogy az előadáson is nagyrészt a szervezők voltak jelen és
azok közeli ismerősei s a sajtó. Valódi hallgatók nem voltak, vagyis lettek volna csak őket
kirekesztették mivel nem egy véleményen vannak a kedves elvtársakkal.
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 20 órája

László-Zoltán Szalay lediplomázott az egész társaság újból demokráciából és emberségből.
és megint megbukott
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája · Szerkesztve

Sipos Lehel Az elvtársak nyomják a szöveget a szabad véleménynyilvánítás fontosságáról,
de a gyakorlatban csak olyankor alkalmazzák, amikor mindenki velük van... Ez aztán a
gerincesség, Szanyiék!
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Sipos Lehel és a bátorság is persze ...

Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája
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Sipos Lehel Ne feledd, Laci, hogy a szervezők jelen voltak, de közülük is sokan csak azért,
mert pártkatonák. Ilyenek a hitvány politikusok: Képesek a lelkiismeretükkel együtt az
anyjukat is eladni egy kis pénzért.
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 20 órája

Tekenyő Béni Markóéknak nem volt elég a Kempinskis koccintás, most idehozzák a
nyakunkra ezt a szégyentelen bagázst? Kós Károlyról elnevezett alapítvány égisze alatt?
Tetszik · Válasz · 2 · 20 órája · Szerkesztve

Vajda Dénes amugy I?Béla költö és fejedelem könyvbemutatojára is csak a megbizható
elvtársak mehettek be Sztgyörgyön,és annyi rendör,kidobó meg verölegény rég nem védte a
"demokráciát",mint akkor!!
Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Sipos Lehel Szekus Béla ugyanolyan szégyentelen, mint Szarházy Attila. S mint Szanyi
elvtárs. Ugye, Szanyi elvtárs? Olyan szilárdak az elveik, hogy ha nem jutnának mandátumhoz
a kommunista párttal, beállnának bármelyik másikba a bársonyszékért. Ezt röviden
prostitúciónak nevezik. De van egy különbség: Az utcalányok legalább őszinték!
Tetszik · Válasz · 4 · 20 órája

Vajda Dénes miröl beszélsz Lehel,a szanyi bátor gyerek,két wiski után az atvben ,meg
rendörkordon mögött nagyon ott van!
Tetszik · Válasz · 2 · 20 órája

Sipos Lehel :)) Találó leírás, Dini!

Tetszik · Válasz · 1 · 20 órája

Sipos Lehel Úgy látom itt a következők az erőviszonyok: Szanyi elvtárs vs. az egész világ.
De hát csodálkozunk-e? A többség normális (ez a kijelentés bomba-öngól volt az elvtárstól). 

Tetszik · Válasz · 2 · 20 órája

Vajda Dénes nagy a gyanum,hogy nem is emlékszik a kijelentésre az elvtárs,ugyanis ökelme
szinte mindig a delirium tremens határán mozog!
Tetszik · Válasz · 4 · 20 órája

Ilona Osváth Ez a Szanyi egy hülye alkoholista ennyi ))

Tetszik · 3 · 19 órája

Sipos Lehel http://www.youtube.com/watch?v=wRND_pI-U-M - Ezt érdemes megnézni.
Idézet Szanyi elvtárstól: "az eredményt nyilvánra hozzuk". Még Lázár János is őt szívatta,
természetesen nem ok nélkül. Lehet, hogy most is részeg, azért ír ennyi butaságot. Amúgy meg
az alkohol számolási nehézségeket is okozhat... :))

Szanyi kapitány vállalja a megszondáztatását
(2010.11.02.)

Cikkajánló - http://kuruc.info/r/22/66643/ - Csintalan Sándor, a

Válasz írása...
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Cikkajánló - http://kuruc.info/r/22/66643/ - Csintalan Sándor, a
szegény magyar nép nagy tanítója

Tetszik · Válasz · 19 órája

Vajda Dénes na,kapitány??Szép dolog berugva képviselni a szegény nyugdijas szavazóidat??
és még ez baromoz másokat!
Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája

Sipos Lehel Ezt is hallgassátok meg: http://www.youtube.com/watch?v=XXknaWj9Teo !
Röhej, hogy Tomcat hogy megszívatta Szanyi elvtársat! De a hangfelvétel mutatja, hogy
mennyire becsületes Szanyi elvtárs: Büszke arra, hogy HAZUDOTT a sajtónak, természetesen
semmilyen felelősséget nem vállal érte. És még egy ilyen "ember" veszi a bátorságot, hogy
civileket barmozzon?! Mi csak az igazat mondjuk önnel ellentétben, Hazug elvtárs!

Szanyi Tibor Idiot 6

Gratulálunk Szanyi kapitány! Fekete Pákó óta nem szivattak meg
így senkit :-)

Tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Szanyi Tibor Kedveskéim! Nem tudom, hogy a legendáitok honnan vannak, de engem
semmilyen rendőr nem kísérgetett, szépen bementem, akadály, beszólás, stb. nélkül, csak pár
szeppent hülye álldigált a táblájával, kifelé pedig még ennyi sem volt.
Tetszik · Válasz · 19 órája

3 Replies

Márkó László Biztos, hogy ugyanarról a kapuról beszélünk? 

Vagy már órákkal az "előadás" kezdete előtt bement, és órákkal a vége után ment ki ....
Tetszik · 1 · 19 órája

Márkó László itt a videó, ezen látszik hogy hogyan ment bé Mesterházy. Hogy Ön
mikor és hova, na, ezt csak Ön tudhatja ...
http://www.youtube.com/watch?v=WIheh30_IVI

Érkezik Mesterházy - Kolozsvár, 2013. január 16.

Tetszik · Előnézet eltávolítása · 1 · 19 órája · Szerkesztve

László-Zoltán Szalay kifelé jövetről meg annyit, fenn áltak a teraszon az előadás
után s várták, hogy alant mi mikor unjuk meg. Nem értek annyit, hogy a hidegben
várakozzunk :)))
Tetszik · 1 · 14 órája
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Tetszik · 1 · 14 órája

Sipos Lehel Itt a tv-s kommentár az esetről: http://www.youtube.com/watch?v=V-
3a0KZIYXY . Idézet belőle: "Innentől fogva, mikor megjelenik valahol, közjegyzővel kell
hitelesíttetni, hogy mit mond, hogy valaki el is higgye". Na így higgyetek neki! :)) Így higgyétek
el, hogy 10-en voltunk, és azt is, hogy nem volt rendőr a helyszínen. Szégyellhetné magát,
elvtárs!

szanyi tibor, Tom Cat és a kux klux klan ( 2011 )

szanyi tibor, Tom Cat és a kux kux klán - Civil kaszinó, Hír tv
(2011.3.18.)

Tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Szanyi Tibor Kedves Lehel! Ti is ott voltatok, meg rendőrök is voltak. Lehet, hogy az
emlékezetedben napról napra növekszik a létszámotok, meg a rendőröké is, de ettől még nem
történt több, mint hogy páran ott szerencsétlenkedtetek nagy tudatlanságotokban. Gondolom, te
az a típus vagy, aki hosszasan nézeget a lába közé, egy pár centis nyúlványt többször
egybeszámol, majd kiáll a szemétdombra, hogy nála nagyobb kan nincs a földön. 

Tetszik · Válasz · 19 órája

3 Replies

Márkó László na, ez igen, szép magyar beszéd 

valóban nincs értelme itt vitázni...
Tetszik · 2 · 19 órája

Kacsó Mária Micsoda erkölcsi érték-rendel, és szép magyar beszéddel van felruházva
ez az igaz Magyar. Gratulálok, példaértékű, és még felteszi a kacagó jelt. Meglátjuk
majd ki kacag a végén? Kedves Markó úr! - ez egy ecset nyomot nem érdemel.
Tetszik · 1 · 18 órája

Márkó László Márkó

Tetszik · 17 órája

Szanyi Tibor Egyébként akárhány hülye videót idehozhattok, attól még nem lesz más a
valóság. 

Tetszik · Válasz · 19 órája

László Nagy Pontosan,maradtok akik vóltatok,semmiből sem tanultok,azt hiszitek,már
minden értelmiséget taccsra vágtatok,és a csekély képeségeitekkel,játszhatjátok az

Válasz írása...

Válasz írása...
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minden értelmiséget taccsra vágtatok,és a csekély képeségeitekkel,játszhatjátok az
értelmiségi vezető szerepét!Tiszavirág,ez az állapot,túl sokat kapott ez a jobbsorsra
érdemes nép belőletek! Mit adtatok ti ennek a népnek:pufajkst-D 209-est-hibbant Néró-t-
libajnait,és itt vagy te is,az utánnozhatatlan bunkó stílusoddal/pedig az maga az ember/!
Ui:Lehel,ha a lába közé néz,tőled külömbet lát,mert ami ott van-veled ellentétben-mindig
tudja mi a dolga.....
Tetszik · 4 · 18 órája

Sipos Lehel Hazug elvtárs! Te teljesen bolond vagy. Itt van egy videó, ami az eseményeket
rögzítette: http://www.youtube.com/watch?
v=SDxuBj090e0&feature=share&list=UUSqqEzLcaxbFb3fhBtordwg . Ha szerinted ezen 10 ember
látható, akkor vagy most is részeg vagy, mint általában, vagy tényleg nem tudsz 10-nél tovább
számolni. Ez a valóság. A lábközös dologgal kapcsolatban valószínűleg csak irigy vagy, mert
neked nincs mit nézni a sajátjaid között. Szarházi hazug vöröskommunista! (Eddig szép
hangnemben válaszoltam, de úgy látszik nem értetted, ezért a saját stílusodban kellett
elmagyarázzam.)

A tüntetők akadályozzák a meghívottak érkezését (II.)

Tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Sipos Lehel A képanyag alapján mindenki eldöntheti, hogy én nem emlékszem jól, vagy az
elvtárs hazudik már megint. Azt hiszem, nyilvánvaló. De persze, mikor kiderül az elvtárs
számára kényelmetlen igazság, akkor tereli a témát, nyilvánvalóan minősíthetetlen hangnemben.
Azt hiszi, nagy király, mert tömik a zsebét pénzzel a sok hazugságért. De csak hogy megtudja:
Engem szeretnek az emberek, őt meg mindenki utálja, természetesen ezt sem ok nélkül. Aki
részegen megy dolgozni és aki az emberek szemébe hazudik nap mint nap, az ne számítson
jobbra!
Tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Márkó László http://www.youtube.com/watch?v=WIheh30_IVI

Érkezik Mesterházy - Kolozsvár, 2013. január 16.

Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 2 · 19 órája

Vajda Dénes most minek kell ezzel az analfabéta hazug szarral vitatkozni?Ez a hatalomért
kibaszná az annyját a Gellert hegy tetejére!Annyit mondok,szarrágo,hogy ha még ide teszed a
bocskort Erdélybe,akkor teszünk arrol,hogy ne legyen rendör a közeledben!!
Tetszik · Válasz · 3 · 19 órája · Szerkesztve

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 3 · 19 órája · Szerkesztve

Sipos Lehel Látod, Szari elvtárs? Mindenki velem tart, és mindenki látja, hogy mi az igazság:
a rendőrök csinálnak helyet az elvtársaknak. Persze nem nehéz látni, mert ott a videón. Szari
elvtárs nem látja. Vajon mitől homályos a szeme? Csak nem a sok szesztől? 

Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája

Vajda Dénes egyben viszont igazad van,köcsög,a valoság az nem lesz más,b ármit
hazudoztok össze-vissza!
Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája

Tókos Levente Hagyjátok ezt a falubikáját ... nem érdemes megzavarni
marxengelsleninolvasás közben ...s magunkat elvonni fontosabb dolgainktól, mint egy
poszkommunista ivadék nyáladzása.
Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája via mobil

Márkó László Ez beteg, valóban. Sajnálatraméltó.

Tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Vajda Dénes nem beteg ez,be van oltva komcsi és gyurcsi virussal!

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 19 órája

Márkó László MSZP új nemzetpolitikája: Barmok vagytok, hülyék vagytok, külhoni
magyarok. S még a péniszetek is kisebb mint a szociké. Me.
Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája · Szerkesztve

Vajda Dénes de a miénk nincs körülmetélve legalább!

Tetszik · Válasz · 2 · 19 órája

Márkó László Az nem lényeges, szerintem. Jézusé es körül volt.

Tetszik · Válasz · 19 órája

Vajda Dénes Amugy a szanyi inteligenciájára jelezö,hogy nem veszi észre,hogy itt saját
bandájának szerez még több ellenséget bunkoságával,ugyanis elég sokan olvassák ezt a
szováltást,és látják,kivel is van dolguk!
Mégsem tetszik · Válasz · 4 · 19 órája

Vajda Dénes jó,ebbe ne menjünk bele Laci!

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 19 órája

Márkó László  ok ...

Tetszik · 19 órája

Márkó László de hol vannak a fizetett hiénái?

Tetszik · Válasz · 19 órája

Sipos Lehel Na nekem fontosabb dolgom is van, minthogy szarházi hazug részeges
elvtársakat neveljek, akik képtelenek 10-nél tovább számolni, és a szomszéd farkát kell

Válasz írása...
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elvtársakat neveljek, akik képtelenek 10-nél tovább számolni, és a szomszéd farkát kell
méregessék, mert nekik nincs. Az igazságot csak az értelmes emberek kedvéért tettem közzé,
akik az ilyen Szarikkal ellentétben képesek megérteni egy egybites információt. Aki még marad
válaszolgatni, az ne kímélje a szarházit!
Tetszik · Válasz · 3 · 19 órája

Márkó László És ha megválasztják az elvtársai, most e kért volna "bocsánatot"
KOlozsváron.... mint Maszop elnök?
Tetszik · Válasz · 18 órája

Márkó László Valaki küldje el ezt a linket a kárpátaljai magyaroknak, s ajánlja, hogy
fogadják az elvtársakat BAROM VAGYOK szöveggel a nyakukban. 

http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693
Tetszik · Válasz · 1 · 18 órája

Pataki Zoltan hol van a pártkönyve komcsi elvtársunknak?

Tetszik · Válasz · 1 · 18 órája

Pataki Zoltan akkor az autóból miert kellett kiszalniuk a kapuba :))) talan tul meleg volt az
autóba?
Tetszik · Válasz · 2 · 18 órája

3 Replies

Hun Félix Így van! Ezért mondtam, hogy Szanyi Tibor hazudik. Az Mszp-s! Kocsival
egyáltalán nem, gyalog is csak a románok segítségével tudtak utat törni maguknak a
tömegben. Hát így ment a kés a vajba, kedves hazug Szanyi Tibor...
Tetszik · 2 · 18 órája

Szanyi Tibor Szerintem akármit szajkóztok itt ketten-hárman-négyen, attól még
nekem nem lesz más az élményem, mint ami volt: simán besétáltam, és simán
kisétáltam.  Ti pedig itt is, ott is csak a szarháziakra jellemző őrjöngésig juttok el,
ezenközben pedig az RMDSZ, amely az erdélyi magyarság 90 %-ának bizalmát élvezi,
továbbá az MSZP, amely pedig meg fogja nyerni a 2014-es választásokat,
együttműködési megállapodást kötött. Ennyit értek, kisbarátaim! 

Tetszik · 18 órája

Márkó László Lenyelte a papagájt. Ennyi. 

Igazi élményed majd Székelyföldön lesz. Nem kell kiszállni a kocsiból sem.
Tetszik · 4 · 18 órája

Tókos Levente Barátaim? Én önnek nem vagyok barátja.

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 18 órája via mobil

Tókos Levente S esment nem tud számolni ...

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 18 órája via mobil

Márkó László Ki-besétált. Lehet, hogy a Bulgakovban volt.

Tetszik · Válasz · 18 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Laci, gondolom szanyi szerint ott se vótunk 

Tetszik · Válasz · 1 · 18 órája via mobil

Szanyi Tibor Kedves Hun Félix, Márkó László, Pataki Zoltán, Sipos Lehel és Vajda Dénes!
Konkrétan öten tobzódtok itt, és a buta agyatokkal azt hiszitek, hogy ti vagytok az erdélyi
magyarság. Nem barátaim, ti egyszerűen egy alkalmi, senkiházi mini-csürhe vagytok. 
Mindazonáltal hajlandó vagyok hozzátok elutazni, és egy vacsora mellett elbeszélgetni veletek,
hátha az után egy picivel több eszetek lesz. 

Tetszik · Válasz · 18 órája

3 Replies

Márkó László Köszi, de azt hiszem, kihagyom ezt a vacsorát. Mert nem mindegy fal
mellett szarni, vagy szar mellett falni.
Tetszik · 3 · 18 órája · Szerkesztve

Szanyi Tibor Hát, Laci, ha nem, hát nem.  Kellemes szardogálást. 

Tetszik · 18 órája

Márkó László De ha jössz még, jelezd, mert én is meghívlak egy kávéra, s el is
beszélgetek veled, Sanyika, hátha közben megjön neked is az eszed. Bár azt hiszem,
reménytelen.
Tetszik · 1 · 18 órája

Márkó László De ott voltunk, s tapssal, szegfű és tulipán szőnyeggel fogadtuk, és kórusban
kiabáltuk: Éljen Rákosi! Miközben az emisek, vármegyések vigyázzba állva az Internacionálét
énekelték oroszul. És egy fiatal lány Markó Béla legújabb versét szavalta: Óda a szegfűhöz
címmel.
Tetszik · Válasz · 2 · 18 órája

Szanyi Tibor Jaj, Tókos Leventét kihagytam. Bocs. Vele is szívesen elbeszélgetek, mint
csürhe-taggal. 

Tetszik · Válasz · 18 órája

Tókos Levente Elvtárs! Engem ki ne hagyjon a felsorolásból, mert a többiek még azt hihetik,
hogy a barátom!
Tetszik · Válasz · 2 · 18 órája via mobil

Márkó László Levi, te sem csürhe nem vagy, sem barom, sem hülye. Sokkal rosszabb:
szanyi haverja. Kellett neked!
Tetszik · Válasz · 18 órája

Válasz írása...
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Szanyi Tibor Jaj, srácok, nemá! Most akkor vacsorázunk, vagy sem? 

Tetszik · Válasz · 18 órája

Tókos Levente A barmot mondta rám es na!:-)

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 18 órája via mobil

Tókos Levente Vacsorázhatunk ... a toron ...

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 17 órája via mobil

Márkó László Ebéd nem lehet? Pia nélkül.

Tetszik · Válasz · 17 órája

Vajda Dénes szanyi fiam,inkább vacsorázok Misikével,a városi koldussal,mint veled! Mert az
becsületes ember,amit rolad nagyon nehéz lenne elmondani!
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Szanyi Tibor Persze, Levente, számomra te is barom vagy, szóval nem lógsz ki a csürhéből! 
 Ez azért fontos, mert látod, ez a többi barom már téged is rögtön ki akar közösíteni. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

2 Replies

Márkó László Levente civil, ezt Béla barátjának es megmondta.

Tetszik · 17 órája

Regős Bendegúz Szanyi"elvtárs"! Már megint berúgva firkálsz.Mikor veszed észre
,hogy bukott politikus vagy?
Tetszik · 1 · 17 órája

Márkó László szerintem Szanyika nem es vót Kólozsváron 16-án, egy fotón sem látom.

Tetszik · Válasz · 17 órája

Tókos Levente Főbaromnál alább nem adom elvtárs!

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Márkó László mit iszunk?

Tetszik · 17 órája

Szanyi Tibor László! Nyugodj bele, ott voltam.  Viszont elfogadjátok a meghívásomat,
vagy nem? 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László Tibor, én el, de bicskával a zsebbe 

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Laci ez azért lehet, mert szanyi az mszp-s fusskiöbliccs ki. Amerevdeckás
ferike 

Mégsem tetszik · Válasz · 3 · 17 órája via mobil

Vajda Dénes leszállott a Feleki tetön egy féldecire,és ott ragadt,de akkora fajsulyu
valaki,hogy a kutya nem vette észre,hogy hiányzik!
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 17 órája

Szanyi Tibor Oké, Levente, akkor te vagy a főbarom, én pedig beérem a tiszteletbeli barom
címmel is.  A többiek legyenek társbarmok, és akkor egy baromi jó bulit csapunk? 

Tetszik · Válasz · 17 órája

2 Replies

Márkó László Evésről volt szó, bulizni a haverokkal szoktam.

Tetszik · 17 órája

Márkó László s magyar ember mikor eszik, nem beszélget 

Tetszik · 1 · 17 órája

Márkó László Evésről volt szó, bulizni a haverokkal szoktam.

Tetszik · Válasz · 17 órája

Bagoly György Hazudik éjjel hazudik nappal riogat a pénzzel riogat a pappal és ha
A félelmed nem ereszt el tudnod kell hogy
Nem a Pannon nem is a Westel ami napról napra tesztel hanem
A halál meg az élet meg a széjjelbaszott közélet
Nem a pornó nem is az erotika ami gusztustalan az a politika
Szavakkal és tettel tele gyűlölettel... gyűlölettel...
Tetszik · Válasz · 17 órája

Bagoly György http://www.youtube.com/watch?v=vtu8OyWalj0

TANKCSAPDA - MI A F*SZ VAN? (Official video 18+)

FIGYELEM! FELNŐTT TARTALOM! MI A FASZ VAN? Magyarország mi
a fasz van veled mond...

Bővebben

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

Szanyi Tibor Dénes! Az nem az én problémám, hogy fel sem ismertétek, hogy kit is utáltok. 
  

Tetszik · Válasz · 17 órája

Válasz írása...
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Márkó László hogy nem ismertünk fel, az a te problémád, s hogy nem jöttél erre rá,
az még inkább....
Tetszik · 1 · 17 órája

Márkó László Én nem utálok senkit. Legyen tiszta. Az előadásra mért nem engedtetek bé?

Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Komcsival egy asztalnál eddig nem ültem. Ez ezután sem fog változni.

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Márkó László ültél. csak nem tudtad, hogy az.

Tetszik · 17 órája

Vajda Dénes te szanyika,ilyen nagy szokincsel hogy nem lettél a párt szovivöje??A barom
szot ismétled itt a végtelenségig,vigyázz,nehogy igy mutatkozz be valakinek,kis
szarvasmarha!
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Szanyi Tibor Oké, Laci, akkor mi eszünk és bulizunk, te pedig csak eszel. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Szanyi Tibor Dénes! Most már jól elhordtuk itt egymást mindennek, ez rendben is van, de mi
lesz a baráti vacsorával? Részt veszel? 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László vacsora igen, barát nem

Tetszik · Válasz · 17 órája

Szocs Ida Kint többen voltak mint bent,az mszp nem kivánatos Székelyföldön remélem ez
érthető volt a történtekből.
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Szanyi Tibor Levente! Ez a komcsi veszély most sem fenyeget, ugyanis nem vagyok komcsi.
Balos, az igen! 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László és faragatlan

Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája

Vajda Dénes sajnálom,de veld,mesterházival,markó bélával meg még pár emberrel nincs az
a pénz,hogy egy asztalhoz üljek,pedig magas az ingerküszöböm!Tehát,kösz a meghivást,de
inkább nem!
Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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Márkó László Miért nem szereted az erdélyieket?

Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

Szanyi Tibor Te Ida! Én már jártam Székelyföldön, emeszpésként, de ott mindenki nagyon
szívélyes volt velem. Valami megváltozott? 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Szocs Ida Igen 2004 óta sokminden változott a külhoni magyarok lelkében .

Tetszik · 1 · 17 órája

Márkó László Nem ismertek fel akkor sem 

Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája

Tókos Levente s baromi barmozó

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Szanyi Tibor Hát, Dénes, akkor ebből kimaradsz.  Így jártál! 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László mi lenne, ha előbb elnézést kérnél,kedves Szanyi Tibor? és elismernéd, hogy
most is hazudtál?
Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája · Szerkesztve

Szanyi Tibor László! Miért kérjek elnézést? Mit szeretnél elnézni?   

Tetszik · Válasz · 17 órája

Szakáts István Alulírott bejelentem, hogy ezt a beszélgetésfolyamot többször is archiváltam
és archiválom, és a sajtóban publikálni fogom, az Facebook eredetire való hivatkozással.
Kérem azon személyeket, akik a sajtóban megjelenő verzióban identitásuk elhallgatását
szeretnék, jelezzék ezt nekem privát üzenetben. Köszönettel, Szakáts István.
Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

4 Replies

Márkó László milyen sajtóbanö? mi a gázsi? 

Tetszik · 17 órája

Szakáts István Lepetésö.

Tetszik · 17 órája

Márkó László a mi?

Tetszik · 17 órája

Szakáts István Meglápátés.

Tetszik · 17 órája

Válasz írása...
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Tókos Levente Laci! Isten es mentsen az ilyesfajta bocsánatkérésektől 

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Szanyi Tibor Egyébként akként nem szeretek senkit, hogy hová valósi. Ettől függetlenül
bárkit szerethetek, bárhonnan is jön. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László na, ez gyenge vót. A barom, hülye, csürhe kifejezésekért, amivel pl. engem is
illettél, mert ott voltam a kapualjban - igaz, fotózni, filmezni, s az előadásra is fel szerettem
volna menni, de nem engedtek fel...
Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Szaki ... nevemet nem szégyellem. Mehet.

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Szocs Ida Még annyit!Nem barmok voltak,hanem egyetemisták,bennük a jövő.

Tetszik · Válasz · 17 órája

Benkő- Biró Zoltán Hogy megváltozoztt -e te azóta valami mióta voltál mifelénk
szanyikám.......nagyon sok főleg 2004 dec. 5 -e óta .......jobb helyen az ilyen embert
felakasztják mint te vagy ,faszikám és szarabb helyen meg fejbelövik! Üdv Székelyfölről!
Tetszik · Válasz · 7 · 17 órája

Márkó László bár lennék egyetemista. Civil vagyok .S Levi es.

Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

Tókos Levente Szaki esment jössz egy sörrel 

Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája via mobil

Szanyi Tibor László! Nekem mindegy, hogy mit csináltál a kapuban, te konkrétan itt vagy
barom, ami persze nem zárja ki, hogy ott is az voltál.  Azt viszont nem tudom, hogy miért
nem engedtek fel, nekünk azt mondták a szervezők, hogy ők ismerik az arcokat, s tudják, hogy
ki a jó szándékú és ki nem? Úgy látszik téged a földieid is eléggé lesajnáltak. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

Márkó László Az elején bé akartak engedni, de még kinn akartam fotózni, s aztán
később már nem engedtek. Valóban barom vagyok. Díszbarom. Hogy ezzel
szórakozom. ...

Tetszik · 17 órája

Tókos Levente S nem vagyok barátja a bélának! Ezt es tedd oda Laci! 

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 17 órája via mobil

Válasz írása...

Válasz írása...
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Szanyi Tibor Zoltán! Én 2010 újév napján jártam arra.

Tetszik · Válasz · 17 órája

Tóth Zoltán Az még senkinek sem jutott az eszébe hogy ez nem az igazi Szanyi Tibor profil?

Tetszik · Válasz · 17 órája

2 Replies

Martonosi Zoltán Na... végre valaki kapcsol! Lehetetlen, hogy ez az igazi Szanyi...
akármennyire tróger az összes politikus, nyilvánosan, több ízben ezt a hangnemet nem
engedheti és nem is engedi meg magának egyik sem, legyen az bármennyire
érinthetetlen! Egy szintet azért nekik is tartaniuk kell! Persze... én is tudnák nekik
javasolni egy konkrét szintet, de ez most más lapra tartozik!
Tetszik · 17 órája

Monostori János De ez ő. Csak be van rúgva mint mindig. Majd holnap meg törölni
fogja a mai napját. Javaslom, hogy Ti is mentsétek a hozzászólásokat!
Tetszik · 1 · 16 órája

Szanyi Tibor Na, én most elmegyek tejfölös csirkét főzni, majd később visszanézek ide. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

2 Replies

Márkó László Utálom a tejfölet! Egyre kevesebb az esélye a közös vacsorának!
Miccset akarok! Romány ételtö!
Tetszik · 17 órája

Bagoly György "Barom"-i jo csirke lessz 

Mégsem tetszik · 1 · 17 órája

Tókos Levente Szaki! Nehogy kimaradjon valami! A szervezők ismert3ek mindenkit! Szeku a
javából!
Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 17 órája via mobil

Benkő- Biró Zoltán Kedves Tibor! bátor legény vagy.........4-5 testőr társaságában......de a
2004 ügyét meg mernéd vitatni egy székely falucska kiskocsmájában is ,.........ha már ekkora
a mellényed? .....na ugye hogy NEM!
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Tókos Levente Tőth Zoltán figyelje az elejét, a Magyar Hírlapot ...

Tetszik · Válasz · 17 órája via mobil

Válasz írása...

Válasz írása...
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Osváth Attila szanyi, te biza rég nem vótál megródalva úgy ügyibevalóan, ahogy illik! Eszel
te még ,,baráti" feketelevest olyant, hogy nem lesz kedved feleselni utána.
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Benkő- Biró Zoltán szembeköpni az erdélyi magyarságot és azután odamenni
kujtorogni..........ugy érzem jellemtelen ,gerinctelen emberekre vall! Üdv Székelyföldről és
utoljára
Tetszik · Válasz · 5 · 17 órája

Katona Tamás Tom Szerinted érdekli őt? Egy komcsinak olyan vastag bőr van a
pofáján, hogy a rinocérosz besírna.
Tetszik · 17 órája

LastNomad Lőczi Gábor Ferenc a sírásó emelgesse rád a lapátot te hazaáruló!!!

Tetszik · Válasz · 5 · 17 órája

Katona Tamás Tom Szanyikám, milyen jól néztél ki szarházy haveroddal mikor a parlamenti
alakulóülés volt és a többiek énekelték a Székely himnuszt! Volt valami a gatyádban, hogy
még vigyázzban sem tudtál állni??
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája · Szerkesztve

Márton Kovács Kedves Szanyi Tibor! Ehhez a hozzászóláshoz csak gratulálni tudok. A "10
táblaemelgető barom" olyan magyarok, akiket maguk szembeköptek 2004. 12. 05-én.
Emlékszik még? Ez pedig egy szembeköpés most magától is, pedig elvileg elnézést kért a
főnöke. Ez lenne a nagy bocsánatkérés? Fantasztikus teljesítmény ismét a kommunista állampárt
utódjától, gratulálok. Szerintem ne nagyon számítsanak szavazatokra se Erdélyben, se máshol.
Nem kíváncsiak magukra sem a csonkaország, sem a történelmi Magyarország területén. Inkább
menjenek, és koccintsanak egyet Erdély elcsatolására a románokkal, ahogy tették azt
Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején! Vonuljanak végre vissza a köztudatból, egy ország
undorodik maguktól!
Tetszik · Válasz · 6 · 17 órája

Nekem Nyolc Tibor, kulturált ember vagy, gratulálok. Fényezheted magad, de lássuk be..ha
ezer évig élsz, akkor sem fogsz felérni a "táblaemelgetők" cipőtalpáig sem. 

Tetszik · Válasz · 6 · 17 órája

Monostori János Helló Patkány Szanyi Tibor!

Nem szégyenled magad? Te alkoholista állat! Van még bőr a pofádon? 2004. 12. 05. EMLÉKSZEL?
Vagy a piától már teljesen elhülyültél?

http://www.youtube.com/watch?v=rIYoW9oewj4

Takács Gabriella - Ne féljetek, nem megyünk haza...

Egy verset hallhattok a szepsi Takács Gabriella előadásában,
melyet Budapesten a...

Válasz írása...

http://markolaci.hu/szanyi/473374356033693.htm
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrIYoW9oewj4&h=MAQFr_yhIAQEomRpYjPDVo671jsnlBwl6gAmlH1uLL-rvGA&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=rIYoW9oewj4
http://www.facebook.com/janos.monostori.9
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398416&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474149825956146
http://www.facebook.com/nekem.nyolc.31
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398411&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474149575956171
http://www.facebook.com/marton.kovacs1988
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398398&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474148592622936
http://www.facebook.com/katona.tom
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398385&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474147132623082
http://www.facebook.com/LastNomad
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398405&offset=0&total_comments=1
http://www.facebook.com/katona.tom
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398383&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474147065956422
http://www.facebook.com/bbzoltan
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5398381&offset=300&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474145875956541
http://www.facebook.com/osvath.attila.98
http://www.facebook.com/janos.monostori.9
http://www.facebook.com/nekem.nyolc.31
http://www.facebook.com/marton.kovacs1988
http://www.facebook.com/katona.tom
http://www.facebook.com/LastNomad
http://www.facebook.com/katona.tom
http://www.facebook.com/bbzoltan
http://www.facebook.com/osvath.attila.98
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmarkolaci.hu%2fszanyi%2f473374356033693.htm&id=ma-130123024014-815f19b1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Bővebben

Tetszik · Válasz · 2 · 17 órája

Gábor Petrics Szanyi Kapitány már megint befröccsözött?

Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Casey Ryback Megmondom kerek perec,hogy eddig azt sem tudtam ki is a szanyi tibor...de
aki lebarmozza az erdelyi magyarokat s egyben valasztokat az minositette is onmagat.
Remelem ezzel be is fejezodott amugy is jelentektelen politikai karrierje! Az ilyen ember ne
kepviseljen senkit,aki szegyen hoz meg a sajat szuleire is. Mert azt nem hinnem,hogy a kedves
mama erre nevelte! Azert mert az atlag magyar politikus bunko gerinctelen hazaarulo nem
muszaly ugyanugy viselkedni. Szegyelje magat szanyi tibor!!
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Regős Bendegúz Ide figyelj szanyi! Megint pojáca vagy! Emlékszek amikor Tomcat bohócot
csinált belőled és az internetes társadalom rajtad röhögött? Most nem röhögünk hanem
undorodunk tőled.
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Papp Gyula Attila Szanyi úr, a múltkor már kértem, hogy hozza nyilvánosságra az egyetemi
szakdolgozatát és doktoriját, kb. másfél éve. Még mindig nem találkoztam vele... Azért ideje
volna megosztani a választókkal! Vagy ha Ön is keresgéli ezt a két dolgozatot, mint Gyurcsány,
akkor szóljon, hogy ne várjuk hiába...
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

2 Replies

Bartha-Pal Aba http://www.youtube.com/watch?v=CigWgg6ZU9A

Nyerges Attila - 2004. december 5.

Részlet Nyerges Attila Ismeretlen Ismerős című novelláskötetéből.
Zene: Leczó Szilveszter (Lecsó) http://www.ismerosarcok.hu/

Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Bartha-Pal Aba ajánlom....

Tetszik · 17 órája

Erzsébet Gerlei Vakaróztak, mint akit a bolha csíp! Egyébként tudjátok, hogy kommunista
kutyából soha nem lesz demokratikus szalonna!!!
Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

Papp Gyula Attila Azért azt csak remélem, hogy az egyetemi diplomádat és a doktoridat

Válasz írása...
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Papp Gyula Attila Azért azt csak remélem, hogy az egyetemi diplomádat és a doktoridat
nem az ecserin vetted... Mikor hozod nyilvánosságra? Barom!
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Papp Gyula Attila Hogy akadna a torkodon a tejfölös csirke, utolsó alkoholista baromja!

Tetszik · Válasz · 5 · 17 órája

Sipos Lehel Nem tudom, hogy nem szégyelli a pofáját. Miután én önöztem, ő pedig
letegezett, miután összevissza hazudozott, az igazság közzétételekor pedig mindennek
összeszidott, miután több alkalommal szembeköpte az erdélyi magyarságot, most eljátssza az
úriembert és azt hazudja, hogy szívesen meghívna vacsorázni és beszélgetni. Legyen tiszta,
hogy én hazug iszákos neveletlen kommunistákkal és nemzetárulókkal soha nem fogok egy
asztalhoz ülni, úgyhogy tartsd meg magadnak a lopott pénzed és legfőképpen ülj otthon, te
szarházi!
Tetszik · Válasz · 1 · 17 órája

Szanyi Tibor Látom sikerül egybe terelni a hulladékot. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

6 Replies

Katona Tamás Tom Ha mi hulladékok vagyunk, akkor hogyan nevezed azokat, akik
rommá zúzták az országot?
Tetszik · 3 · 17 órája · Szerkesztve

Gábor Petrics Veled az élen...

Tetszik · 2 · 17 órája

Katona Tamás Tom Hívjuk csak mszp-seknek. 

Tetszik · 2 · 17 órája

Papp Gyula Attila Hulladék az anyád, aki a világra szart!

Tetszik · 4 · 16 órája

Egy Jucika Hulladékok?????Ez egy igazi parlamenti képviselőhöz való válasz
volt!!!!Gratulálok Szanyi úr!!!Nem is vártam öntől mást!!!!!
Tetszik · 3 · 16 órája

Labancz Károly Ennyi a véleménye 1 maszop "politikusnak" nem nevezhető cion
bérencnek!Ennek a ......nak nem Magyar volt az anyja!
Tetszik · 2 · 16 órája

Dezső Szentgyörgyi Jó étvágyat a csirkédhez továris.
Ott jöjjön ki ahol bement.
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Márton Kovács Ügyes reakció, így kell szavazókat szerezni, ettől lesz szimpatikus a
semlegeseknek az MSZP!  Nem gondolkodtak még el azon, hogy miért van kétharmada a

Válasz írása...
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narancsos pártnak? -.-"
Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Varga László Előd Erdélyből a kutya nem fog a kommunista nemzetáruló MSZP-re szavazni,
10éve még lerománoztatok és megtagadtatok minket szarháziak és most van képetek ide
jönni, szavazatokért koldulni?
Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Varga László Előd inkább menjen s igyon meg egy felest, idióta alkoholista

Tetszik · Válasz · 4 · 17 órája

Márton Kovács Megivott az már nem egyet... XD

Tetszik · 1 · 16 órája

Szily Lóránd Szanya felöntöttél a garatra? Majomarcú senki!

Tetszik · Válasz · 6 · 17 órája

Szily Lóránd Majomarcú Székelyföld már keményfalat lett volna mi?!! Haha!

Tetszik · Válasz · 3 · 17 órája

Szanyi Tibor Tom! Az országainkat rommá zúzó Fideszt ugyanúgy hulladéknak tartom. 

Tetszik · Válasz · 17 órája

6 Replies

Katona Tamás Tom Egy alomból származtok, épp ezért nincs elszámoltatás. Kutyaütő
banda veletek együtt.
Tetszik · 1 · 17 órája

Szily Lóránd TI zúztátok romba Magyarországot majmok!!!! Még van pofád
megszólalni te gennyláda!!
Tetszik · 4 · 16 órája

Márton Kovács Ugyanúgy a pártállamban kezdtek politizálni a drága fideszesek, mint
ti, vörösök, egy alomból vagytok velük. Mégis inkább ezerszer ők, mint ti még egyszer.
Elege van az országnak belőletek, elkúrtátok, mehettek.
Tetszik · 1 · 16 órája

Egy Jucika Igaza van Szanyi úr!!!Önök csak szétlopták!!!!!

Tetszik · 1 · 16 órája

Kovács Ferenc Igyál! Ugy hátha nem beszélsz hülyeséget!

Tetszik · 1 · 16 órája · Szerkesztve

Labancz Károly C ion bérenc!!!!!!!!! Szót sem érdemel!

Tetszik · 1 · 16 órája

Válasz írása...
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Szily Lóránd Senkiházi! Remélem '14-ben végleg eltűntök majd a földszínéről!!!

Tetszik · Válasz · 7 · 17 órája

Vajda Dénes hogy t kit minek tartasz,szanyi,az olyan mindegy!!Egy senki mondhat
bármit,attol senki marad!
Tetszik · Válasz · 6 · 16 órája

Sipos Lehel Szanyi elvtárs! Úgy látom, érveid még mindig nincsenek, de az üres duma
továbbra is megy. Vajon mért választottad ezt a szakmát, barom...
Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Nekem Nyolc Szomorú, hogy közéleti szereplőként egy facebookos oldalon járatod le
magad, és hulladéknak nevezel embereket, akik majd döntenek arról, hogy ki kerüljön az
ország élére. Remélem az után már nem lesz ekkora arcod. 

Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Dezső Szentgyörgyi Idő és energiapazarlás az egész.Egy jó Prónay Pál szükségeltetik aki
kivágja a rákos fekélyt.
Tetszik · Válasz · 16 órája

Dezső Szentgyörgyi https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=172411946113496&set=a.160926397262051.31459.100000340755521&type=3&theater

Idővonalra feltöltött fényképek
MSZP szórólap 2004 December 5.

Készítette: Dezső Szentgyörgyi

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Dezső Szentgyörgyi https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=521655021189185&set=a.160926397262051.31459.100000340755521&type=3&theater

Idővonalra feltöltött fényképek
Meseházy Kolozsváron.

Készítette: Dezső Szentgyörgyi

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Válasz írása...
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Varga László Előd Ha rajtunk fog múlni, 2014-ben ti nem fogtok bekerülni a parlamentbe!!!

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Szanyi Tibor Annyira szép, megható és inteligens dumák jönnek.  Egyre inkább "tetszik",
ahogy egyesek itt kifordulnak emberi mivoltukból. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

9 Replies

Katona Tamás Tom Ahogy én olvasom, még nagyon is visszafogattak az emberek.

Tetszik · 2 · 16 órája

Sipos Lehel Túl visszafogottak, Tom!

Tetszik · 16 órája

Márton Kovács Szanyi Kapitány, te vagy az, aki provokálja az embereket pl. a "10
táblaemelgető barom" című hozzászólásoddal, és nem veszed észre, hogy ezzel még a
saját pártod érdekeit is sérted, te szerencsétlen... 

Tetszik · 3 · 16 órája

Nekem Nyolc Az meg még érdekesebb, hogy valami oknál fogva csak azt veszed
észre..egyébként csúnya dolog ujjal mutogatni másra, olvasd vissza saját magad és
rájössz, hogy Te sem vagy az a szellemi elit. 

Tetszik · 4 · 16 órája

Márton Kovács Szerintem azért nem veszi észre, mert már kettőig sem lát :DD

Tetszik · 2 · 16 órája

Katona Tamás Tom Viszont minden elismerésem, hogy állod sarat és nem
cenzúrázol! Ezt a többi haverodról nem nagyon lehet elmondani.
Tetszik · 16 órája

Labancz Károly Ne üljetek fel 1 provokátornak!!!Az "elquró" embere!

Tetszik · 1 · 16 órája

Béla Balázs Szanyi úr rendszerint nem az a barom akinek mondják, hanem aki
mondja.
Tetszik · 1 · 16 órája

Sipos Lehel Elvtárs, te voltál az első, aki ezt tette. Büszke lehetsz magadra, hogy nem tudsz
ember módjára társalogni. Most kapod vissza a dolgot. De érveid továbbra sincsenek. Mint
ahogy elveid se...
Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Papp Gyula Attila Az egyetemi szakdolgozatod és a doktorid hol van? Másfél éve nem hozod
nyilvánosságra! Keresgéled te is, mint Gyurcsány 

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Tóth Zoltán Az intelligens, de mindegy 

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Sipos Lehel Jaj dehogynem, egy van: a pia az első!

Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Szily Lóránd Szívesen pofán vernélek! Egyszer lett volna alkalmam,azóta is bánom,hogy
nem tettem meg!!! Féreg vagy!
Tetszik · Válasz · 7 · 16 órája

2 Replies

Papp Gyula Attila Még megkapja! Ami késik nem múlik!

Tetszik · 6 · 16 órája

István Semsey Hát öregem, te háttal ülsz a moziban? Azért van bőr a képeteken oda
pofátlankodni?
Tetszik · 1 · 16 órája

Szily Lóránd Ennyit rólad! http://www.youtube.com/watch?v=G2a1_2RRuTw

Szanyi Tibor részegen szólalt fel a parlamentben
(2010.11.02.)

Cikkajánló - http://kuruc.info/r/22/66728/ - Lazítsunk egy jópofa
klippel: Bye, bye Demszky!

Tetszik · Válasz · 7 · 16 órája

LastNomad Lőczi Gábor Ferenc Szerintem te fordultál ki emberi mivoltodból, hazaáruló
vagy nem vitás, innentől kezdve írhatsz bármit............szembeköpted az erdélyi
Magyarokat.........és a csonka Magyarországon élőket is............
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Szanyi Tibor Gyulus! Menj be szépen a közgázra, s ha kikéred, megkapod, de engem ne
csicskáztass! 

Tetszik · Válasz · 16 órája

3 Replies

Papp Gyula Attila Már voltam bent, de nem találták... Vajon miért is?

Tetszik · 2 · 16 órája

Szily Lóránd Csicskáztathat mert te vagy a népért (majom) és neked kell
bizonyítanod az én,az ő és a mi pénzünkből!! Neked kutya kötelességed lenne!!

Válasz írása...
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Tetszik · 4 · 16 órája

Szanyi Tibor Ejnye, Gyulus, ne hazudozz! 

Tetszik · 16 órája

Sipos Lehel Nem ez az egyetlen eset, Lóránd! Fent már beidéztem néhány videót az
elvtársról.
Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Katona Tamás Tom Tibor! Nem lenne egyszerűbb egyszer szembenézni önmagaddal és a
lelkiismereteddel, aztán pedig egy őszinte bocsánatkérést intézni a megbántott emberekhez?
Hidd el, nem olyan nehéz, csak gerinc kell hozzá!
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája · Szerkesztve

Pallagi Erzsébet Kellene! De ha nincs, mit csináljon? 

Tetszik · 1 · 16 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Tipikus Maszop hozzaallas.........Szep volt Zoli.....

Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Szanyi Tibor Kedves Nekem Nyolc! Nagyon szép, értelmes nevet választottál magadnak.
Gondolom, az igazi neveden ciki lenne a sok hülyeség ... 

Tetszik · Válasz · 16 órája

3 Replies

Márton Kovács Ellenben te igazi bátor demokrata vagy, és a saját neveden vállalod a
sok hülyeséget! XD Te vagy a hős, Szanyi Kapitány! 

Tetszik · 9 · 16 órája

Nekem Nyolc Egyébként adnék egy jó tanácsot, csak úgy mert ingyen van.  Ha
majd kampányolni mész, ha a választópolgárok előtt kell helyt állnod, próbálj kicsit
felkészültebb lenni. Ott nem lesz elég az, ha valakinek belekötsz a hajába, nevébe,
ruházatába, küllemébe. Ott észérveket kell felsorakoztatni, és kulturált, emberhez méltó
hangnemben. Az olyan szavak mint a barom, a hulladék, stb. azt hiszem, nem ebbe a
kategóriába tartoznak. 

Tetszik · 4 · 16 órája

Márton Kovács Már látom előre a kampánybeszédét...  Szanyi úr már nem
szomjas állapotban mondja: "Mind barom aki a hulladék Orbánra szavazott, hát hogy nem
lehet megérteni, hogy az MSZP a legőszintébb párt, és csak a "javukat" akarja?"  És
szavait ámulattal hallgatja az 50 fős szavazótábora is 

Tetszik · 2 · 15 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tetszik · 2 · 15 órája

Nekem Nyolc Csak a nevembe tudsz belekötni? Tényleg butus vagy. 

Tetszik · Válasz · 6 · 16 órája

Szily Lóránd TE majom ne mind kacsintgass!!! Inkább érvelj,bár az nem a te asztalod!

Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Bartha-Pal Aba TESTVÉREDNEK NEMET MONDTÁL,
TRIANONHOZ FELZÁRKÓZTÁL!
HAZUG SZAVAKRA HALLGATTÁL,
HAZUG KORMÁNY MELLÉ ÁLLTÁL!
MAGYAR NÉVRE SZÉGYENT HOZTÁL! (Prof. Dr. Bokor Imre)
Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája · Szerkesztve

Menyhárt Márti Mennek még a hulladékok szavazni ...

Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Egy Jucika Ahogy csak ön szanyi úr!!!!!

Tetszik · Válasz · 16 órája

Kulcsár Péter A kommunista nem vész el, csak átalakul...

http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=336404226473066&set=a.105422472904577.10837.100003104737925&type=1&theater

Idővonalra feltöltött fényképek
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem...

Készítette: Azok Az Erdélyi Fiúk

Tetszik · Válasz · 6 · 16 órája

3 Replies

Kulcsár Péter Tiborkám, te hány csókot szórtál az elvtársaknak?

Tetszik · 1 · 16 órája

Szanyi Tibor Kedves Péter! Legfeljebb elvtársnőket tudok sorolni. 

Tetszik · 16 órája

Kulcsár Péter Azért "Szarházy" haverod nem ezt sejteti.

Tetszik · 2 · 16 órája

Válasz írása...
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Tetszik · 2 · 16 órája

Vas György Senkik vagytok Szanyi! Politikai hullák! Ezzel a poszttal most jó nagy öngólt
lőttél!:D A te kiöregedett és lejáratott korosztályodat kellene kitakarítania a soraiból a
maszopnak,hogy legyen még némi esélyük,de ezt egyszerűen nem akarják felfogni.Mondjuk
mind1,mert sehogyan sincs esélyetek 2014-ben!:) Ja és nem vagyok fideszes! Nekem egykutya
a maszop és a fidesz is!:)
Tetszik · Válasz · 9 · 16 órája

Márton Kovács Annyi agysejtje sincs már, hogy felismerje, hogy ezzel még a saját
pártjának is árt... XD Igazi szerencsétlen majomparádé 

Tetszik · 15 órája

Gyula Nyaka http://www.youtube.com/watch?v=G2a1_2RRuTw

Szanyi Tibor részegen szólalt fel a parlamentben
(2010.11.02.)

Cikkajánló - http://kuruc.info/r/22/66728/ - Lazítsunk egy jópofa
klippel: Bye, bye Demszky!

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Papp Gyula Attila Hogy lehet valaki ennyire undorító féreg? Annyira nem tiszteli a
szavazópolgárokat, hogy legalább ne nevezze őket baromnak nagy nyilvánosság előtt... Ez
megérne a tüntetők részéről egy becsületsértési pert. Azért mégiscsak Szanyi egy rohadt
kommunista képviselő, a tüntetők pedig egyszerű állampolgárok. Hogy engedheti meg magának
ez a ganédomb ezt a hangnemet?
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Márton Kovács Ugyan már. Ha ezért be akarja valaki perelni, kiröhögik. Nem, inkább
élmény röhögni a hülyeségein, valamint minél szélesebb körben terjeszteni is kell,
hogy mi is a véleménye a magyarokról egy baloldali "honatyának" 

Tetszik · 1 · 16 órája

Szanyi Tibor Tudom, Gyuri, te alighanem egy igazi kis náci vagy. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

8 Replies

Szily Lóránd náci a jó k... anyucikád te vén buzi!

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tetszik · 2 · 16 órája

Nagy Mária Szanyi Tibor! A nácizáson, fasisztázáson, kívül mást nem tudnak
mondani?? Nagyon-nagyon unalmas, szánalmas, undorító!
Tetszik · 1 · 16 órája

Márton Kovács Úristen... XD Egy kis műveltségi lecke: a náci az a német
nemzetiszocialista lehet... (Nemzetiszocialista = Nationalsozialisten --> "Nati" --> náci).
A fasiszta az olasz szélsőjobb, a magyar szélsőjobbos legfeljebb nyilas vagy hungarista
lehet... Pedig elvileg jártál egyetemre 

Tetszik · 1 · 16 órája

Szomor Csaba Szanyi! Az, hogy te egy kis cefreszagú, bűzölgő szarkupac vagy, az
teljesen normális a bolsiknál, nem is várható tőletek más! Azt adod, ami a lényeged.
Tetszik · 3 · 16 órája

Szomor Csaba De, hogy ennyire ostoba vagy, hogy az embereket is ilyennek nézed,
az már nem semmi. Ezért tartotok ott, ahol vagytok. A történelem ganéjdombján!
Tetszik · 1 · 16 órája

Erwin Gall Szanyi Úr, párdon elvtárs: nácik nem léteznek a náci rendszer bukása
óta:)...a hülyeség nem fáj?..igaz: MSZP-és elvtárstól mást nem várok..és még maguk
akarják ismét irányítani Magyarországot?:)...ebből az erdélyi túrnéból szarul jöttetek ki,
mesterem és még szarabbul jöttök ki egy év múlva:)....azt hiszem, az RMDSZ is
elgondolkodik, ezek után:)..ha van eszük
Tetszik · 1 · 15 órája

Tengely Csaba Ti meg az ország szégyene vagytok Tibor!Már régen a bitófán lenne a
helyetek a vezéreitekkel együtt!
Tetszik · 1 · 15 órája

Tengely Csaba Ja még valami te köcsög zsidó bérenc! Hogy van pofátok ide jönni
Borsodba valami éhség menetet tartani! Pont ti akik tönkre tettétek itt Ózdon is a
gyárat! Hogy van ilyen vastag pofátok? Remélem jó nagy kudarc lesz számotokra innen
Ózdról az éhségmenetetek!
Tetszik · 1 · 15 órája · Szerkesztve

Papp Gyula Attila El is küldtem a kolozsvári Krónika Napilap-nak a bejegyzést, hadd
olvassák az erdélyi emberek!
Tetszik · Válasz · 14 · 16 órája

Darnyik András Jól tetted, Testvérem!!

Tetszik · 4 · 16 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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Szanyi Tibor Elég jól alakul a tejfölös csirke. Megbolondítottam egy kis vargányával,
valamint kockázott baconnel. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

6 Replies

Gyula Nyaka http://www.youtube.com/watch?v=G2a1_2RRuTw

Szanyi Tibor részegen szólalt fel a parlamentben
(2010.11.02.)

Cikkajánló - http://kuruc.info/r/22/66728/ - Lazítsunk egy jópofa
klippel: Bye, bye Demszky!

Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Kovacs Andras Nyugtával a napot ,,Tibor,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Egy Jucika Szanyi úr parlamenti képviselőként egy kis kultúrát lehetne kérni!!!!!!Ne tegye
ezt,hisz az én adómból is kapja a fizetését!!!!!!
Tetszik · Válasz · 8 · 16 órája

4 Replies

LastNomad Lőczi Gábor Ferenc Igen a mi adónkból kapja a fizetését mi vagyunk a
főnökei, azthiszem innentől kezdve ki lehet rúgni az egész bagázst........
Tetszik · 2 · 16 órája

Egy Jucika Hát én mindig erről beszélek!!!!de látod az igazság fáj ezt nem reagálja
le!!!!
Tetszik · 2 · 16 órája

Szanyi Tibor Kedves Jucika! Ezt a szöveget már párszor átvettük itt a neten, s az a
rossz hírem, hogy nincs összefüggés a konkrét adóid és a konkrét fizetésem között.
Ezen az alapon ugyanis akár addig a baromságig is el lehet jutni, hogy te pedig az én
kegyelmemből kapod a kedvezményeidet, juttatásaidat, lett légyen az adókedvezmény,
nyugdíj, bármi.
Tetszik · 16 órája

LastNomad Lőczi Gábor Ferenc hmmm tényleg mert ki vagy te? milyen
kedvezményt milyen nyugdíjat? miről beszélsz te hazaáruló? Ha a helyedben lennék
befognám a pofámat addig amíg nem késő........lesz még elszámoltatás rte is sorrakerülsz
a fajtáddal együtt....
Tetszik · 2 · 16 órája

Válasz írása...
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Szily Lóránd Ez nem normális szerintem már lábon sem tud állni! Gyere,ha ekkora a pofád
meghívlak egy sörre! Van vér a fütyülődben??
Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Szanyi Tibor Gyulus! Azt küldözgetsz bárhová, amit akarsz. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Papp Gyula Attila Ezt én is így gondoltam! Örülök, hogy adónkból ilyen jól
szórakozol! Az egyetemi dolgozatod és a doktorit mikor hozod nyilvánosságra? Ha már
a mi pénzünkön dőzsölsz ...
Tetszik · 6 · 16 órája · Szerkesztve

Szanyi Tibor Lóránd! Ha nem csak fröcsögnél, hanem olvasnál is, akkor láthatnád, hogy egy
órával ezelőtt kábé egy órán át ajánlgattam, hogy szívesen elmegyek Erdélybe, Székelyföldre
vacsorázni mindazokkal, akik itt erőlködnek. Egy se vállalta. Én viszont vállalom, sörözzünk! 

Tetszik · Válasz · 16 órája

5 Replies

Márton Kovács XD

Tetszik · 16 órája

Márkó László Most is mellébeszélsz. Olvass vissza.

Tetszik · 1 · 16 órája

Márkó László előre visszautasítottam, majd azt írtam, hogy: vacsora igen, barát nem

Tetszik · 1 · 16 órája · Szerkesztve

Márkó László de egy kikötéssel: alkohol nix

Tetszik · 1 · 16 órája

Szomor Csaba Nem gondoltál arra, hogy ezekbe az emberekbe szorult annyi izlés,
hogy nem ülnek le egy asztalhoz egy rakás szarral? Vagy ez már magas neked?
Ennyire nem kéne hajtanod az ingyenvacsira! Tudom, tudom, végigpotyáztad az egész
eddigi nyavajás életedet, másban már nem tudsz gondolkozni...
Tetszik · 2 · 16 órája

Szily Lóránd Nem kell Erdélybe menned! gyere le a kispocokba vagy a démonba! Az közel is
van hozzád majom! Azt majd beszélhetünk!
Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Menyhárt Márti Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna, tudják ezt az erdélyi
fiatalok is! 

Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Gyula Nyaka Talán még büszke is vagy rá? Nem csodálkoznék.Szégyenemben a föld alá
bújnék. De hát ahogy szokták mondani kétféle ember van.
Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Darnyik András Kérem, Szanyi Tibor!! Semmilyen butaságot, NE írjon, válaszul.Az az
észrevételem : hogy ha túl sokat, járnak, oda, ahova ""szartak"" 2004.dec. 05-én, szó szerint,
valamelyik fiatal, medveerejű, székelyfiú, jól megnyúzza az irhájukat! De komolyan!
Tetszik · Válasz · 6 · 16 órája

Szily Lóránd Mellesleg is senki nem erőlködik!!! Ti meg ti erőlködtök '10 óta!!! Csorog a
nyálatok!!
Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Szanyi Tibor on nagyon osszecserelte az ertekrendeket,de gondolom
volt kitol tanulni......  (Lenin fiuk,AVH) Toltsel meg egy befottesuveget szarral ,tedd fel a
polcra , es rogton befottnek kepzeli magat...... 

Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Menyhárt Márti Azt kell gondolnom, hogy most sem józan...!

Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Kulcsár Péter Nem kell félni, testvéreim, a mocskos kommunista ki fog veszni hamar!!! A
fiatalok és a JÓZANUL gondolkodó, épeszű MAGYAROK száma pedig csak nőni fog!!! Nincs már
olyan messze az IGAZI RENDSZERVÁLTÁS!!! ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT!!!
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

2 Replies

Tengely Csaba Peti a Jó Isten szóljon belőled! Adjon az Isten Szebb Jövőt!!!

Tetszik · 2 · 15 órája

Kulcsár Péter Nem is tudom, hogy keveredhettem ennek a komcsinak az oldalára...
Remélem, hogy Isten legközelebb igazságos lesz az összes MAGYARHOZ és
megtörténik az a dolog, amire 1920 után minden érzelemteljes MAGYAR EMBER vágyik!!!
Adjon az Isten Neked is Szebb Jövőt, Csaba!
Tetszik · 13 órája · Szerkesztve

Mészáros András Megártott megint a pálinka, idióta bolsevik gazember ?

Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Szanyi Tibor Sárosi Elvtárs! Ne tessék szakállas viccekkel szellemeskedni! 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Sipos Lehel Szakállas, nem szakállas, de a poén illik Szanyi elvtársra!

Tetszik · 1 · 16 órája

Válasz írása...
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Szanyi Tibor Oké, Lóránd, a hétvégét kihagynám, de hétfőn példáiul szívesen meglátogatlak,
ha úgyis minden este a kocsmában vagy. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Papp Gyula Attila Ez a hülye Szanyi komolyan vette Ron Werber-i tanácsokat és lebarmozta
a választópolgárokat. Szanyi, hol a dolgozatod? A doktorid?
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Vas György Van itt szimpatizáns is,vagy mindenki el akar küldeni benneteket melegebb
éghajlatra?:DDD
Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Márkó László szóval: vacsora. erről is mellébeszélsz, mert előre visszautasítottam, de utána
azt írtam, vacsora igen, barát nem, és alkohol nélkül 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Tóth Péter Szanyi kapitány elvtárs! dargíj druzija! Eltévedtél? Sok volt a vodka? Vagy kevés?
Vigyázzatok nehogy megfagyjatok a nagy éhezés közben amikor meneteltek! csak Záhony
felé! Moszkvában álljatok meg.Irány a Lenin mauzóleum,cupp a balzsamra és ima! Lenin élt él és
élni fog!Utána tagkönyv elő és irány tovább szibéria ! Amikor odaérsz szól vissza hogy
megérkeztél!  Ha nem szólsz viassza akkor vagy éhenhaltál,vagy megfagytál, vagy hamis a
Lenin féle állítás. húúúúúúúú bazz meg, mi lesz ha még Szibériát sem találjátok meg!? 

Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Nem tudom miota vagyunk elvtarsak , kikerem magamnak......de ez
mar maguknal csak igy megy ,amugy csak szolitgassa elvtarsnak Lenin apankat ,ugyis egy
hajoban eveznek..... :0
Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Szanyi Tibor Gyuri! Normális ember nem vesz részt az ilyen agyament beszélgetésekben. Én
is csak "hivatalból" vagyok itt, nekem ugyanis kötelességem kapcsolatot tartani az
állampolgárokkal, akárhány idióta is van közöttük. Ezzel együtt roppant mód szórakoztat, ahogy
egyesek itt hergelik magukat, ahelyett, hogy pl. egy romantikus szombat estét töltenének a
párjukkal. Én például a hamarosan bekövetkező vacsorám (tejfölös csirke, habár elég lassan
puhul ...) után egy Rolling Stones videót nézek meg az asszonnyal, majd gyertyafényes ágyba
bújás a nap vége. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

7 Replies

Varga László Előd Normális ember nem szavaz az MSZP-re, csak az agyhalott
nyugdíjasok és a zsidók.
Tetszik · 3 · 16 órája

Szanyi Tibor Na látod, Varga Előd László, sikerült kitolni a szögedet a zsákból.
Hamarosan töröllek!
Tetszik · 16 órája

Válasz írása...
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Tetszik · 16 órája

Vas György Természetesen én sem vagyok mszp szavazó,de a nyugdíjasokat azért
nem kellene sértegetni,bármennyire is van igazság abban amit írtál!
Tetszik · 16 órája

Sipos Lehel Létezik olyan hülye a világon, aki hozzád ment?  Na, ez a nap
meglepetése.
Mégsem tetszik · 4 · 16 órája

Varga László Előd http://www.youtube.com/watch?v=GqX94CZykZo

Gyurcsány Ferenc szavazói

A videóban szereplő személyek a valóság szülöttei, nem
kitalált karakterek! :)

Tetszik · 16 órája

Szanyi Tibor Ahh, kedves Lehel, meg fogsz lepődni! A párom egy rendkívül csinos,
fiatal nő, aki egyben az ország egyik igen sikeres közgazdásza. 

Tetszik · 16 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Tipikus Maszop arogancia,on csak hivatalbol van itt meg a
pecseter,mindenki idiota ,barom akinek mas a velemenye mint onnek ,ha valaki szol
,az hergeli magat....hat errol korkepet lehetne kesziteni....  A szart se erdekli hogy
onnek micsoda hedonista szokasai vannak!Sok embernek nincs miutan vizet
igyon,koszonhetoen onnek es harcostarsainak ,s akkor on felvag azzal hogy mit
vacsorazik......Isten fent van,s nem ver bottal......  Ajanlom a tovabbiakban jobban
ragja meg mondandojat.... :_
Tetszik · 14 órája

Szanyi Tibor Sárosi Elvtárs! Lécci ne akard letagadni a múltadat! 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Tóth Péter Tibor!!!  Nem kéne ekkorát hazudni!  Hivatalból vagy??  Hivatalból
szoktatok dobozokat is csereberélni ? 

Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Balyi Miklós szanyi te féreg

Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

2 Replies

Egy Jucika Mikikém:(:(:(:(Ez a kemény de nagyon!!!!!!!!!!!!!

Tetszik · 1 · 16 órája

Válasz írása...
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Ernő Chvalla Mit ittál ma, te marha?

Tetszik · 14 órája

Szanyi Tibor Péter! Szoktunk.  legutóbb karácsonykor, családon belül. 

Tetszik · Válasz · 16 órája

Darnyik András Szanyi Tibor! Lehet, hogy megcsal az emlékezetem, akkor, tárgytalan, a
dolog! Úgy emlékszem,1989 körül, ön, egy Wartburg márkájú taxival(maszek taxi) dolgozott??
Tetszik · Válasz · 16 órája

Egy Jucika Szanyi úr!Egyik Jobbikos parlamenti képviselőnek sincs ennyi ideje a facebook
előtt lenni!!!Lehet itt nácizni mindenkit de mindegyikben több erkölcs és kultúra van mint
önben!!!!! Szavakat sem találok a minősítésre!!!!Magyarország szégyene ,hogy ilyen emberek
ülnek a Magyar parlamentben!!!!!És kérhetném fejezze be!!!!!!
Tetszik · Válasz · 9 · 16 órája

Papp Gyula Attila És a dolgozataidat mikor láthatja az istenadta nép? Arról hadoválj, kit
érdekel a szombat estéd? Ezt már egy másik debil komcsi politikusnál is olvastam. Ugyanezzel
a szöveggel. Szóval a Ron Werberi tanács: keltsetek frusztrációt az állampolgárokban,
barmozzátok le őket, és mutassátok meg nekik, hogy ki az úr a házban... Régi bolsi trükkök!
Tetszik · Válasz · 8 · 16 órája

Menyhárt Márti Azóta nagy utat tett meg, András! 

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Sipos Lehel Soha nem tudtam elképzelni, hogy mennyire lehetnek hülyék emberként, akik
beállnak az MSzP-be. Most itt a válasz.
Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Gyula Nyaka A kommentekből és az érintett reagálásból megpróbáltam Szanyi "Úr" jellemét
kibogozni. Nem sikerült. Megboldogult nagyapám mondaná :Ami nincs azt ne keresd.
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Szathmáry János Az ital nem dupla látást szokott okozni? Itt ezért úgy tűnik, hogy nem tud
számolni Tibor.Nincs mit keressen Erdélyben áruló! Nekik a börtönben a helyük!
Tetszik · Válasz · 5 · 16 órája

Tóth Péter Hát igen Tibor nagy a család,főleg a szoci táborban 

Tetszik · Válasz · 2 · 16 órája

Menyhárt Márti Ha rajtam múlik, az x-el hozzásegítem Szanyi urat, hogy többé ne kelljen itt
lennie hivatalból, Ugyanis azt elég nehezen tűri az ember gyereke, hogy az adóforintjaiból
idiótázzák, hulladékozzék, barmozzák. De nem rólunk szól ez, Uram, hanem Önről!!
Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Lázár Zoltán Tisztelt Szanyi úr. Minden elismerésem, hogy így állja ezeket a beírásokat, és
még csak ki sem moderálja őket. Ennek ellenére figyelmébe ajánlom, hogy az erdélyi

Válasz írása...
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még csak ki sem moderálja őket. Ennek ellenére figyelmébe ajánlom, hogy az erdélyi
embereket kemény fából faragták, akik nem felejtenek ilyen könnyen. Több évtizedre és egy
teljesen új, hiteles vezetőségre lenne szüksége a szocialistáknak ahhoz, hogy ez a rettenetes
bűn megbocsátást nyerjen. Mindenesetre azt jól tették, hogy Gyurcsánytól megszabadultak.
Viszont árulja el nekem, hogy milyel alapon várnak megbocsátást az erdélyi magyarságtól, ha
Önök nem voltak képesek megbocsátani Gyöngyösi Mártonnak. Önök felől nézve ő náci, az
erdélyikek felől nézve pedig maguk nemzetárulók. Jobb az egyik a másiknál? És ha igen, melyik?
Tetszik · Válasz · 1 · 16 órája

Tóth Péter Tisztelt Papp úr! A foxi-maxi doktorok diplomája olyan mint a szőlész-borászé!
Hun Attila, hun van -hun -nincs, de inkább nincs! 

Tetszik · Válasz · 3 · 16 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Ha mar lett oly kedves es emlegetni akarja a multamat akkor tudja meg
hogy nem tagadom le....nincs mit letagadjak....annyi kozom van a komunizmushoz mint
masnak ,ugy altalaban.En is voltam uttoro,s oszt kesz!:)Szerintem inkabb maganak lenne
letagadnivaloja!Amugy az Oszodi beszed utan nem volt ilyen nagy mellenye.......
Tetszik · Válasz · 16 órája

Gyula Nyaka Viszont ahhoz nem kell különösebb emberismeret,hogy megállapitsam ez az
embermost is HÓT RÉSZEG.
Tetszik · Válasz · 4 · 16 órája

Papp Gyula Attila Holnap meg rohan a Kálmán Olgához és könnyes szemekkel előadja, hogy
itt a náci-fasiszta-horthysta-trappista banda őt, hogy lehülyézte, férgezte. Csak majd azt felejti
el a kis gec, hogy ő kezdte a hulladékozást és barmozást. Az én nagyapám pedig erre azt
mondaná, hogy megállj Szanyi, jön még kutyára teherautó!
Tetszik · Válasz · 8 · 16 órája

Darnyik András --ne a kutyára, a--szanyira--

Tetszik · 2 · 15 órája

Czakó Erik Amelyik Erdélyi Magyar megbocsájt az MSZP-nek, az az igazi agy mosott barom!
Szanyi Tibor, csodálom, hogy a kedves pártjuk ki mert menni Erdélybe! Én amikor ezt
hallottam röhögve mondtam: " Úgy tűnik az árulók nem félnek és még van pofájuk Erdélybe
menni... "
Maga egy gerinctelen talpnyaló! Éljenek a 2006-os hősök!
Tetszik · Válasz · 5 · 15 órája

Szathmáry János http://kuruc.info/r/26/106797/

Kuruc.info - Markó "Szekus" Béla Mesterházy kolozsvári
látogatásán felbátorodva kijelentette, az RMD
kuruc.info

...

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 1 · 15 órája

Tóth Péter Kik és miért kértek bocsánatot!?
Eltelt szűk nyolc év,de senki sem felejt.Sem határon innen ,sem határon túl.Kellett nyolc
év,hogy egy párt elismerje politikájának tévedését? Ez nem politikai tévedés volt! Ez a haza,
nemzet elárulás volt,körmönfont ha úgy tetszik Gyurcsányi,ha még jobban úgy tetszik MSZP-s
módra!Ne ringassuk magunkat hiú ábrándokban, nem megtértek a vétkezők!Mert aki vét,annak
meg lehet bocsájtani.Viszont aki nemzetét árulja el,annak nincs bocsánat.Sem a földön sem az
égben.Az örökre megbélyegződik.
Felmerül bennem a kérdés is,ha már bocsánatot kérnek,az őszinte-e,nem fűződik-e hozzá
politikai érdek? Már annyi "jót" tettek itthon 2002 és 2010 között, annyi jót tettek az EU-
ban,Tabajdi elvtárs és Göncz elvtársnő vezérletével,hogy elég kétséges az őszinte
bocsánatkérés. Sőt ,továbbra is a nemzet,a haza ellenségeinek tűnnek,nem kis politikai érdektől
vezérelve.Szóval hova ez a nagy pálfordulás? Vagy megint köpönyeget cserélnek az elvtársak?
Mert az nagyon megy nekik,főleg amikor a hatalom megkaparintásáról van szó.Közeledik
2014,választások lesznek.Az "őszinte" bocsánatkérés,nem inkább a szavazatoknak szól? Mert
ugye látszik a szándék, most azokat kell meggyőzni, akiket már egyszer hátba szúrtak!Egy a
bökkenő elvtársak, az ember a hátában késsel,nem gondol jó szívvel az orvgyilkosra!A testi
sebnek elég nyolc év a gyógyulásra, de soha sem elég egy pártpolitikai érdek által széttépet
nemzet meggyógyítására.Ráadásnak az még fúrcsább a dologban,hogy 2004 december 5 után
még közel hat évig kormányoztak,addig nem volt fontos az "őszinte" bocsánat kérés! Most
idestova két éve ellenzékben vannak, két év alatt megtértek a nemzet keblére?
Én őszintén remélem, hogy ez a kebel nem fog kígyót melengetni!Ott, hírtelen "őszinte"
elvtársak,ahol eddig csak a nemzet vérét szívták!
Részemről majd akkor lesz őszinte a bocsánatkérésük, ha Erdélyben és itthon is bekopognak
minden házba, és elnézést kérnek azért a haza és nemzetárulásért , haza és nemzetrombolásért
amit elődjeikkel és a liberálisokkal karöltve elkövettek!
”
Tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

Szöllösi Jenő Ha valaki barmot akar hallani nézze meg Szanyi kapitánynak a szánalmas
szereplését amikor Tomcat beugratta.
Tetszik · Válasz · 3 · 15 órája

Szanyi Tibor Kedves Darnyik András! Sajnos nem talált. Soha nem taxiztam, habár fiatal
koromban egy kombi kocka Wartburgra nagyon fájt a fogam, mert DJ-ként abba pont belefért
volna a cuccom.  12 éves voltam, amikor apám eladta a kocka Wartburgunkat, aztán Zsiguli
lett a családi autó... Nekem az első kocsim egy 1200-as Lada volt, de azt hamar leamortizáltam,
utána egy Ford Escort, majd egy 316-os, aztán egy 318-as BMW, ezt követte egy 9000-es Saab,
jelenleg pedig egy igen kiváló BMW 530 xd-vel járok. 

Tetszik · Válasz · 15 órája

2 Replies

Szöllösi Jenő http://vastagbor.blog.hu/2011/03/13/szanyi_es_az_ego_kettoskereszt

Szanyi és az égő kettőskereszt
vastagbor.blog.hu
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Tomcat már megint telefon-betyárkodott ...  megnézték , hogy elég-e
néhány kamu ...

Bővebben

Tetszik · Válasz · 1 · 15 órája

Szanyi Tibor Gyulus! Ne akarj sztár lenni! Kálmán Olgánál fontosabb dolgokról szoktam
beszélni, mintsem a jelentéktelen hülyeségeidet hozzam szóba. 

Tetszik · Válasz · 15 órája

Ferenc Oszvald Egy alkoholista ne képviselje a nemzetet!

Tetszik · 4 · 14 órája

Tókos Levente http://vastagbor.blog.hu/2011/03/13/szanyi_es_az_ego_kettoskereszt

Szanyi és az égő kettőskereszt
vastagbor.blog.hu

Tomcat már megint telefon-betyárkodott ...  megnézték , hogy elég-e
néhány kamu ...

Bővebben

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

Szanyi Tibor Gyulus! Most már eleget verted itt a taknyodat, úgyhogy bátran eldugulhatsz! 

Tetszik · Válasz · 15 órája

Tóth Péter Hu bazz meg Tibor! Ezt nagyon benyelted!    

Tetszik · Válasz · 3 · 15 órája

Szanyi Tibor A tejfölös csirke elkészült, mostantól átmegyek magánemberbe, mindenkinek
puszipá! Holnap azért folytathatjuk.  Annyit még, hogy igencsak megjött a kedvem egy
székelyföldi látogatáshoz, s vélhetően áprilisban odamegyek. 

Tetszik · Válasz · 1 · 15 órája

Tókos Levente Menjen  Majd a vacsorán találkozunk ... 

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

Szöllösi Jenő Gyere csak mi meg várni fogunk mind Mesterházit 

Tetszik · Válasz · 5 · 15 órája

Tóth Péter Holnap Tibor először a rémhírekre ügyelj!  

Tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

Lázár Zoltán Szanyi. Maga nem fél, hogy megverik Székelyföldön?

Tetszik · Válasz · 5 · 15 órája

Válasz írása...
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Czakó Erik Remélem a székelyektől a megérdemelt fogadtatást fogod kapni!
Tudod a székelyek nem felejtenek...
Mégsem tetszik · Válasz · 5 · 15 órája

Sarosi Zsolt-Mihaly Vacsorahoz szol a nota....ertekelem a nivos hozzaszolasait.....a
parlamentben is ilyen zaftosan beszel....bar azt a reszletet amit felszolalasabol lattam ...nos
ott inkabb reszeg volt mint nivos. : P
Tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

Papp Gyula Attila Szanyikám, legyél "sógor" az apáddal! 

Tetszik · Válasz · 2 · 15 órája

József Gábriel Tisztelt Szanyi Tibor, Mint azt a hozzászólások is mutatják, nem igen kedvelik
Önt. Bár ön erre rá sem hederít ("jó" élősdi politikushoz híven)
A rendszer váltás óta eltelt mintegy 22 év alatt, teljesen tönkretették az országot. ÖNÖK, TI!
Igen közös munka volt, Orbánnal, Horn Gyulával, Gyurcsánnyal, Medgyessy Petyával, Antall
Józseffel (a kibaszott nagy báb történésszel) a sok miniszterrel, államtitkárral és mégtöbb tolvaj
kiszolgáló politikussal az MSZP, a Fidesz az SZDSZ, az MDF, a Kisgazdapárt és a MIÉP részéről
Igen, bizony ám ez így KÖZÖS MUNKA VOLT így 22 év alatt. Mind benne voltatok a buliban.
Benne voltatok abban a buliban amit az ország tönkretételének neveznek. Együtt kurtátok szét
az országot!
Játsszátok itt a jobb meg baloldali ártatlan kis színjátékot 22 éve? 
Mind takarodjatok a picsába és soha a kurva életbe vissza ne jöjjetek!
Remélem kibaszott érthető!
Tetszik · Válasz · 7 · 15 órája

2 Replies

Róbert Kelemen Egyetértek! Csak előtte fizessék vissza az ellopott pénzeket, továbbá
a tudtunk, és beleegyezésünk nélkül felvett hiteleket! Rohadjon meg az összes, magát
rendszerváltónak hazudó politikus!
Tetszik · 4 · 14 órája

József Gábriel Tisztességes...höhh..nagyon vicces volt...Szanyi meg a tisztesség.
Bérkommentelő vagy e? HA már a tisztességnél tartunk.
Tetszik · 11 órája

Cseh Gábor Barom te vagy és a pártod meg azok az agyhalotak akik rátok képesek még
mindig szavazni!
Tetszik · Válasz · 6 · 15 órája

Monostori János http://www.youtube.com/watch?
v=OKQAm8i3HtI&feature=player_embedded

Világ-Panoráma 2013.01.14.

Válasz írása...
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Tetszik · Válasz · 1 · 15 órája

Kolumbán Sz Ejj ejj ... Szanyi Tibike, ennek nagyon pecsét vadász szaga van...  Csak az
Erdélyiek nem olyan hülyék, mint képzelitek...
Tetszik · Válasz · 5 · 14 órája

Kovács Lilla De nem ám!

Tetszik · 12 órája

Sármásy Marianna Valójában kinek szeretne megfelelni Szanyi et.? Bízom benne, minden
magyar elolvassa ezt szerte a világban!
Tetszik · Válasz · 4 · 14 órája

Sármásy Marianna Ne féljen, az székely ember nem felejt! Hosszú évek elteltével is fel
fogja ismerni bármelyikük, így látogasson el oda!
Tetszik · Válasz · 6 · 14 órája

Sármásy Marianna Amúgy erre a viselkedésre még az alkoholizmus se mentség! Szégyellje
magát! Ön egy semmirekellő gazember!
Tetszik · Válasz · 6 · 14 órája

Stugner Andras szanyi tibornak: .....nem ertem hogy mer igy valaszolgatni? de ha ervekkel
tudna megfelelo valaszt adni a kerdesekre szivesen elolvasnam! esetleg lenne batorsaga
szemelyesen is vitatkozni az itt kommentelokkel? akkor azt irja le ,hogy hol es mikor. meg egy
kerdes: miert erdelyben gyujtik a szavazatokat ? az itt magyarorszagon elo emberek nem
fontosabbak????????
Tetszik · Válasz · 3 · 14 órája

Nagy Attila Jó kérdés, de ezt a kormányfő oldalán kéne feltenni!

Tetszik · 12 órája

Kovács Attila Látom ma is korán nyitott az italbolt, volt miből meríteni ehhez a nagy ívű
íráshoz, hajrá Szanyi elvtárs!?
Tetszik · Válasz · 5 · 14 órája

László Lantai Azt hiszem kedvesnek egyáltalán nem nevezhető, ALKOHOLISTA és
HAZAÁRULÓ szanyielvtárs, MAGA jó lenne, ha követné még kedvetlenebb és még nagyobb
rakászar főnöke, fletó utasítását: EL LEHET MENNI! Sőt, MAGÁNAK KÖTELEZŐ. Merthogy
nemsokára darabokban fogjuk ősei földjére küldeni, biboldó!!
Tetszik · Válasz · 4 · 14 órája

Válasz írása...

Válasz írása...
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Pataki Zoltan miert kellett leszállni a kapunal az autobol ha úgy sétálgattatok ki- be , mint
kés a vajban??? várom a választ! :))))
Tetszik · Válasz · 2 · 13 órája

Pataki Zoltan ha meg olyan közkedveltek vagytok minek rendőri védelem ?? könnyű
kérdések nem :))
Tetszik · Válasz · 2 · 13 órája

Pataki Zoltan a székelyudvarhelyi előadás miért maradt el? 

Mégsem tetszik · Válasz · 3 · 13 órája

Mihály-Vitályos Réka Nem tudom,ez nalatok hogy megy, de egy kepviselo ne beszeljen
ugy,hogy "barom".Akkor mit var az atlag embertol?:) szanalmasak vagytok....
Tetszik · Válasz · 2 · 13 órája

Lajos Gódor Be voltál baszva ott is komcsi alkesz??

Tetszik · Válasz · 3 · 13 órája

Márkó László http://streamer.carnation.hu/mtvod2/mareggel/2011/03/18/03_500.wmv

http://streamer.carnation.hu/mtvod2/mareggel/2011/03/18/03_500.wmv

Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 13 órája

Casey Ryback Vissza kellene allitani egy regi szokast. A parbajra hivas intezmenyet! Sokkal
csendesebb lenne az ilyen onmagat politikusnak beallito de valojaban csak lecsuszott
emberszamba nem veheto csurhe...
Tetszik · Válasz · 2 · 13 órája

Murányi Gabi Imádni való az "emelkedett" stílusa,Szanyi!

Tetszik · Válasz · 1 · 13 órája

Ottilia Marton Kedves Cseh Gábor! az mszp bizony túlélte a fidesz kommunikációt! Ma már
kár erőlködni---tán szövetségképes párt---kár ezen bánkódni!
Tetszik · Válasz · 13 órája

Asztalos Előd Barom az, aki ide hoz egy hazaárulót, s nem meri beengedni a tömeget, félve
attól, hogy szemébe mondják az igazságot!
Tetszik · Válasz · 2 · 13 órája

Márkó László http://kukker.manna.ro/showvideo/4145

Tetszik · Válasz · 13 órája

Pocsai Tamás 10 barom? Barmok ti vagytok, sajnos.

Tetszik · Válasz · 1 · 13 órája

Tókos Levente Mi van Vonával Nagy Attila?

Tetszik · Válasz · 13 órája

Szőcs Zoltán A dög vert volna le anyádba, amikor likra jöttél. Szarházi barom vagy Te !

Tetszik · Válasz · 4 · 13 órája
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Tetszik · Válasz · 4 · 13 órája

Pocsai Tamás És mennyi barom ül a maszop frakciójában, Szanyi úr?

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Pocsai Tamás Nem olvassuk a kuruc.infot.

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Pocsai Tamás nagy Attila, te vagy szanyi álruhában?

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Sármásy Marianna Nagy Attila, pedig álljon ki Szanyi elé, hajoljon meg jó mélyen, és
alaposan tisztítsa meg hátsóját a nyelvével. Csak úgy, mint egy barom!
Tetszik · Válasz · 2 · 12 órája

Nagy Attila ??? Na ez az igazi vita kultura -:(

Tetszik · 11 órája

Pocsai Tamás Mátyás király álruhában.

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Pocsai Tamás Különbeket is írhatnék, de már elmondták az előttem szólók.

Tetszik · Válasz · 12 órája

Sármásy Marianna Nem, csak egy "szocialista forradalmár". A lapján olvastam. 

Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás Ja, azt én is olvastam. Ezek szerint eszer. Ajánlom a bolsevik elvtársak
figyelmébe. 

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Tókos Levente Nagy Attila jó helyen jár, ha nosztalgiázni akar. S én se vagyok kuruc.info
rajongó.
Tetszik · Válasz · 12 órája via mobil

Nagy Attila Meg vagyok rendülve, mert megnéztem némelyikötöket, honnan ír, hát én nem
fogok vitatkozni határon túlon rekedt magyarral, amá biztos, de elmondom, hogy dr Szanyi
Tibor még, ha ilyen nyers is, legalább tisztaszivű! Neki fontos, hogy a kisembernek legyen
munkája és kenyere! Kiáll a kisebbségért és a saját kerületében többször megválasztották
egyéniben. NEM igaz, hogy részegen szólalt fel a Parlamentben, ezt a politikai ellenfelek
terjesztik. Hallgassátok meg újra, mert látni fogjátok, hogy a videó lassitva van, és ha részeg
mért értelmesebb , mint a többi, aki nem ivott?
Tetszik · Válasz · 12 órája

3 Replies

Monostori János Ön nem rendelkezik avval az erénnyel amit tisztán látásnak hívnak.

Tetszik · 11 órája

Válasz írása...
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Tetszik · 11 órája

Nagy Attila Gyülölködjél tovább .(

Tetszik · 11 órája

Regős Bendegúz Kiáll a kissebbségért???? Magyarán cigánybűnözöket védi.A
többségért álljon már ki egyszet és mondja ki nyiltan ,hogy elég volt a cigányokból és
az izraeli gyarmatosításból! Bár akkor az ujlipótvárosi ficsúrok nem fognak rá szavazni
Tetszik · 2 órája

Nagy Attila Miért lobbizna az MSZP a határontúli szavazatokért? Ugysem jöttök át szavazni,
van nekünk bajunk igy is elég. Aki itt él az tudja.
Tetszik · Válasz · 12 órája

Monostori János Még lesz is! Mentek szépen sorba a börtönbe. Ki mit ér!
HAZAÁRULÓK!
Tetszik · 11 órája

Pocsai Tamás Azt látjuk, hogy kiáll a kisebbségért. Na de a többségért, a dolgozó
tömegekért ki, mikor fog kiállni?
Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Pocsai Tamás Nemzeti szocializmusra lenne szükség. ma a szocialista párt nem nemzeti, a
nemzeti radikális párt nem szocialista, és a kapitalista kizsákmányolás és az EU mögé bújt
imperialista világcégek tönkreteszik az országot.
Tetszik · Válasz · 12 órája

Nagy Attila AZ aki azt mondja, hogy meg lehet élni 47 ezer forintból, de millióknak nincs
munkájuk, és éheznek, fáznak, ugy élnek , mint az ötvenes évek elején. Villany, viz stb
nélkül. Zoknijuk sincs, nekem sem volt, de eltelt hatvan év. Fekete kenyeret ettem, és még egy
pár éve ezeknek a millióknak komfortos kényelme volt. Bizony.
Tetszik · Válasz · 12 órája

2 Replies

Monostori János Mikor is ettél fekete kenyeret? A komcsik alatt? Mert az 50-s évek
pont 60 éve kezdődtek.
Tetszik · 11 órája

Nagy Attila Akkor. Egyformán szegények voltunk,de legalább kenyerünk volt. Kádár
akit Te komcsizol, nem halmozott fel vagyonokat, és nem mondta, hogy a szegény
annyit is ér, vagyis semmit. Volt jövő képem. Neked van?
Tetszik · 11 órája

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Nagy Attila Nincs 47 ezer forint, mert nincs munka.

Tetszik · Válasz · 12 órája

Sármásy Marianna Nagy Attila, ne magyarázkodj, beleszaladtál a főnököd hatalmas
bunkóságába!
Tetszik · Válasz · 2 · 12 órája

Pocsai Tamás Jelenle 50.350 forintból próbálnék kijönni, de csak a hitelem 40 ezer forint. Az
én ellenségem a kapitalista kizsákmányolás, de ezekről és a minimálbéremelésről
éppenséggel kussol a magát szocialistának nevező álszocialista bagázs a parlamentben.
Tetszik · Válasz · 2 · 12 órája

Nagy Attila Én tisztaszivemből örültem a bocsánat kérésnek, mert nekem decemberi
népszavazás olyan volt, mint nagyapának Trianon.
Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás Én aztán biztosan tudom, hogy nem lehet kijönni 47 ezer forintból, ami nem is
47 ezer, mert csak kb. 35 ezret kapnak meg a szerencsétlen közmunkások!!!
Tetszik · Válasz · 12 órája

Sármásy Marianna Naná, hogy kussol, hiszen érdekeltsége van ott is.

Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás Nekem, dolgozó magyar embernek zsíros kenyér a menü, a gyerek
gyógyszerét apám-anyám fizeti, Szanyi úr meg BMW-ve jár. Na ez a kibaszott felháborító
dolog. nagy Attila úr figyelmébe....
Tetszik · Válasz · 2 · 12 órája

Sármásy Marianna Nagy Attila, olvasd már el, hogyan ír Szanyi a székelyekről, egyáltalán
az emberekről!
Tetszik · Válasz · 12 órája

Nagy Attila Szegény vagyok, de én minden évben elmegyek a történelmi határig, és ha
tudok a Felvidékre és a Vajdaságra is két évenként elmegyek. Magyar vagyok, igaz nem
székely, és is fáj , és nagyon gyülölöm a pártoskodást ami megoszt bennünket.
Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás Attila, nem veled van baj, hanem a párttal, amelyért lelkesedsz. Én minden
pártot betiltanék, amely jelenleg regnál.
Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Sármásy Marianna Nagy Attila, Szanyi nagyon elvetett ezzel a posztjával a sulykot.
Baromnak nevezni az egyszerű embereket hatalmas sértés. Így akar ő szavazatokat szerezni.
Gondolod, Téged többre tart egy baromnál? Ne légy naiv!
Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás nagy Attila, Te egyetértesz azzal, hogy Szanyi úr egy remek bmw-vel jár,
felveszi a jó kis képviselői fizetést, meg amit a párttól kap, és ossza itt az észt a
szegényekről? ugyan, mit tud róluk? Ki se lát a bmw sötétített ablakán.
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Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Pocsai Tamás Képmutató és hazug, mint minden képviselő, jobbrl-balról-szélsőjobbról.

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Szanyi Tibor Marianna! A székelyekről (is) azt írtam, hogy a többségük normális, viszont
mindazokról, akik az édesanyámmal való közösülésre (sic!), stb. szólítanak fel, azokról ugye
nem kell gügyögve megemlékeznem! Remélem, te nem ez utóbbi táborba tartozol. 

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

3 Replies

László Kozéky Minek pofáztál bele a székelyek ügyeibe?

Tetszik · 3 · 11 órája

Márkó László hol? mikor volt ama felszólítás a részemről? (az egyik nevesített barom)

Tetszik · 3 órája · Szerkesztve

Gyöngyi Szabó És én is megkérdezem hogy hol anyáztam itt??? (a másik barom) 
Az az érzésem, hogy nagyon kihúzza a gyufát ha be meri dugni az alkesz pofáját
Székelyföldre :D:D
Tetszik · 2 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr kifejezésénél én sokkal erősebbeket szoktam használni, én ezt nem
is tartom olyan nagy problémának. Inkább, hogy nem a hibák belátásáról beszél, hanem
gőgősen az észt ossza. Ez a baj vele.
Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr! Az ellenvéleményhez joguk van a székelyeknek? Joguk van ahhoz,
hogy Önöket hazaáruló társaságnak tartsák?
Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Sármásy Marianna Szanyi Tibor! Még Ön se engedheti meg magának, hogy így nyilatkozzon
honfitársainkról, akár szeretik Önt, akár nem!
Tetszik · Válasz · 12 órája

Pocsai Tamás A demokrata elismeri az ellenvélemény jogát és nem baromnak titulálja az
ellentüntetőket. Meggyőzni, nem legyőzni és kijelentésekkel akarja negligálni őket.
Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Sármásy Marianna Nem a hozzászólók kezdtek pocskondiázni!

Tetszik · Válasz · 1 · 12 órája

Szanyi Tibor Tamás! Igen, közepesen jómódú családi hátterem van, és én is igyekeztem
minél szebb életet teremteni a gyerekeimnek és magamnak. 14 éve ott van a nyilvános
vagyonnyilatkozatomban minden adatom. Hadd ne szégyelljem, hogy jutottam valamire! Amit
viszont nem tudsz, mert nem szoktam kérkedni vele, de a saját dolgaim mellett több tucat, ha

Válasz írása...
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viszont nem tudsz, mert nem szoktam kérkedni vele, de a saját dolgaim mellett több tucat, ha
nem több száz embernek segítettem többé-kevésbé kikecmeregni a gondjaiból, vagy legalább
valami kis segítséget adni.
Tetszik · Válasz · 12 órája

2 Replies

Monostori János Hazudsz patkány!

Tetszik · 11 órája

Márkó László Ha a fenti szöveg második fele is igaz: gratulálok, sőt, tudok egy -két
ötletet adni, hogy Székelyföldön is jótékonykodhasson.
Tetszik · 3 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr! Ön hol volt, amikor Gyurcsány Ferenc, Kovács László a ron werberi
stratégiának megfelelően 20 millió román elözönlésének rémével fenyegetett? Vajon jókat
mosolygott a remek ötleten? Ha igen, s nem volt ellenvéleménye - márpedig már akkor is ott
volt az mszp vezetésében - akkor miért van felháborodva, hogy pár év múlva még mindig nem
szeretik Önöket a határon túli magyarok?
Tetszik · Válasz · 3 · 11 órája

Márkó László 23 millió

Tetszik · 3 órája

Szanyi Tibor Marianna! De bizony a hozzászólók kezdtek pocskondiázni. A hozzászólók egy
része konkrétan Kolozsvárott kezdte, majd itt a facebook-on folytatta. Igen, őket nevezetem
barmoknak.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Ha pedig így volt, akkor most ne nevezze baromnak őket. Inkább saját
magát, miért nem tiltakozott a 20 millió román kifejezés ellen.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Marianna! Hidd el, tudok különbséget tenni a honfitársaim és a konkrét barmok
között! 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Márkó László nem mindig 

Tetszik · 3 órája · Szerkesztve

Pocsai Tamás Szanyi úr, ne kavarjon. Ön nem a hozzászólókat nevezte baromnak, hanem

Válasz írása...

Válasz írása...

Válasz írása...
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Pocsai Tamás Szanyi úr, ne kavarjon. Ön nem a hozzászólókat nevezte baromnak, hanem
az ellentüntetőket. Egyébként ehhez sem volt joga, mert először Ön és pártja megsértette
őket. Magam részéről nagyra értékelem Mesterházy bocsánatkérését, mégha nem is tartom
feltétlenül hitelesnek. Sokkal inkább korrektnek tartom a bocsánatkérést - van miért, úgy vélem
- mint az ellentüntetők nyilvános lebarmozását.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás A viszontválaszhoz joga van, ha megsértik. Így tettek a tüntetők is, akik
sértve érezték magukat.
Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Sármásy Marianna Szanyi Tibor! Önnek annál sokkal többet el kell tűrnie, mint politikusnak
annál, ami Kolozsváron történt! A választókat baromnak nevezni pedig szánalmas.
Természetesen nem várhatunk el Öntől ennél többet.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Tókos Levente Falrahányt borsó ...

Mégsem tetszik · Válasz · 2 · 11 órája via mobil

Pocsai Tamás Szanyi Tibor úrtól még egyszer megkérdezem, mi a véleménye arról, hogy ő
Bmw-vel jár, én meg 50.350 ft-ért gürizek? Ön szerint 68 ezer forint mire elég? Annyi szokott
lenni a fizetésem. Tervezi-e az Mszp a minimálbér radikális emelését? Ha nem, akkor ők is csak
a multik kijáróemberei.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Sármásy Marianna Tókos Levente, tökéletesen igazad van, ám azért nem hagyjuk szó
nélkül, hogy így sértegesse valaki a magyar embereket! Sajnos onnan magasról Szanyi ezt
nem érti.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Ki se lát a sötétített Bmw-ből... nem látja, mi folyik ebben az országban.

Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Marianna! A barmok és a választók között is tudok különbséget tenni! 
Egyébként nem az a dolgom, hogy a barmok pocskondiázását tűrjem, hanem az, hogy a
választóim akaratát képviseljem. Konkrétan az én választóim ugyanúgy barmoknak látják a
barmokat, mint én. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

2 Replies

Monostori János Te HAZAÁRULÓ! Te még a vodkás üvegeid közt sem tudsz
különbséget tenni!
Tetszik · 11 órája

Márkó László Tibor! Veled lehet normálisan is beszélni?

Tetszik · 3 órája

Válasz írása...
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Pocsai Tamás Úgy hallom, Bajnai elvtárs még ezt a minimálbért is sokallja. Szégyen,
mocskos burzsoá férgek!
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr. Nekem nem válaszol? 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Igaz, az lehet a baj, hogy úrnak neveztem.

Tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Sármásy Marianna Szanyi Tibor, ha reggelig magyarázom, akkor se fogja soha megérteni,
mennyire mélységesen megsértette a magyarságot. Nem vagyok politológus, de ez hatalmas
baklövés volt, remélem, sokan olvassák, milyen ember is Ön!
Tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Hát az egészen biztos, hogy egynéhány hozzászólót nevesítetten (!) is
baromnak neveztem, minthogy azok. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

3 Replies

László Kozéky Mi jogon? Ki vagy Te? Te csak attól nem vagy barom, hogy az nem
iszik alkoholt (a választók pénzéből). DE az viszont mégiscsak közös vonásra utal a
barommal, hogy még nem is szégyenled Magad...
Tetszik · 2 · 11 órája

Márkó László Jó lenne, ha pl. nekem elmagyaráznád, Tibor, hogy engem miért
neveztél baromnak? 

Se nem kiabáltam Kolozsváron, plakát se volt a kezembe, párttag sem vagyok, sen EMI-
s, sem HIVM-es, egyszerűen érdekelt volna, miket magyaráz majd a főnököd, de nem
engedtek fel az előadásra. 

Egy fényképezőgép volt végig nálam, az eredmény itt látható: 

http://uninaplo.unitarius-halo.net/marko-laci/2013/01/17/mesterhazy-attila-kolozsvaron/

Márkó Laci blogja » Blog archívum » Mesterházy Attila
Kolozsváron
uninaplo.unitarius-halo.net

A bejegyzés kelte: 2013. január 17., csütörtök @ 07:49 Kategória:
Nincs kategori...

Bővebben

Tetszik · Előnézet eltávolítása · 3 órája

Gyöngyi Szabó Én még Kolozsváron se voltam úgyhogy abba az ominózus 10-be nem
kerülhettem bele de attól lebarmozott itt ez a kapitális marha  

Tetszik · 2 órája
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Pocsai Tamás Szívesen elbeszélgetnénk Mesterházy úrral és a többi jeles baloldali
képviselővel, a jászberényi Electrolux kürtszava után, mondjuk a buszmegállóban rögtönzött
lakossági fórumot tarthatna nekünk, persze, ha el tud jönni a bmw jászberénybe.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás A munkásbuszok lakói tudnának Önöknek mesélni, meg lehet-e élni, s
miképp, 68 ezer forintból!
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Nyilvánvalóan senki sem szereti, ha az édesanyját szidják, ettől függetlenül
nyilván én is tettem már hasonlót, meg Szanyi Tibor is. Engem ez a része nem érdekel a
dolognak. Ennek ellenére úgy vélem, a felháborodás és a tiltakozás jogos volt.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Önöknek ebben a témában sokszorosan kell még bocsánatot kérni, s úgy is
kellene gondolni. Anélkül nem lehet megbocsátás. És azt is érteni kell, hogy ennek ellenére
mindig lesznek akik nem fognak megbocsátani.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Természetesen szeretettel beszélgetnénk Vona Gáborral és sameszaival is. De
orbán Viktor ne nagyon jöjjön arra, ha jót akar magának.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Ha azon háborogsz, hogy ugyanazt a hangot kapod vissza, mint amit te
megengedsz magadnak, akkor alighanem úgy el vagy tévedve, mint a vasorrú bába a
mágneses viharban. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Ez egy vicces hasonlat. Már írtam, hogy nem a hangnem zavar. Adok, kapok,
ez engem nem érdekel. Virtuális szócséplés. A lényeg, hogy Ön bmw-vel jár, mi meg 68 ezer
forintokból nyomorgunk. Ezen nem változtat a virtuális anyázás se. Ön a kizsákmányoló osztály
tagja.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Egyébként nem tudom, Tamás, észleled-e, de én egy picit sem háborogtam a
velem szemben alkalmazott hangnem és kifejezések kapcsán. Kedélyesen ugyanazt nyomtam
az érintettek arcába. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Azt észleltem. Ettől függetlenül nem értek egyet. Én biztosan másképp
fogalmaztam volna.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Mint magánember, persze többet megengedhetek magamnak. Mi prolik, elég
szabadszájúak vagyunk.
Tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Válasz írása...
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Pocsai Tamás De ha politikus lennék, tuti nem nevezném baromnak az ellentüntetőket.

Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Inkább politikustársaimat - az növelné a népszerűséget. 

Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Alpár Ferencz Hála Istennek azokból (mármint a választóikból) egyre kevesebb van. Egyik
pártnak sem vagyok híve, de fiatalként, választóként és kolozsváriként is sértőnek érzem a
barmozást. Vica verza is így érezné. Nem emlékszem ellenzékben bármely narancsos, jobbikos,
kdnp-s politikus ilyen nyilatkozatára. Önök a 2006-os (jön 20 millió román és elveszi a jó
magyarok munkáját) hazugságukra adott nemtetszésre egy újabb sértéssel válaszolnak. Nem
ismeri a megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel mondást? Azok a barmok is választók.
Tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Pocsai Tamás "Ha a hülyeség fájni tudna ... Úgy sétáltunk ki-be, mint kés a vajban. Kb. 10
barom emelgette a tábláit. Ennyi." ehelyett ezt írtam volna: "Kinn voltunk Erdélyben. Nagy
butaságot követtünk el az erdélyi magyar nép ellen, jó pár éve. Sokak szerint ez
megbocsáthatatlan bűn. Mi úgy véljük, rossz kérdésre rossz választ adtunk. Remélem,
nemzetérdekű szociális politikánk a gyakorlatban is bebizonyítja majd, hogy az erdélyi
magyarságot nem tekintjük 20 millió románság részének. Még egyszer elnézést kérünk azoktól,
akiket megbántottunk, így attól a kb. 10 ellen-tüntetől is, aki ellenünk demonstrált. A fórumunk
zavartalanul folyt, köszönjük minden érdeklődőnek a részvételt."
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Szerintem ez lett volna a korrekt politikushoz, értelmiséghez méltó facebook
tájékoztató, nem pedig az, amit Ön tett közzé.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás De nem akarok segíteni maguknak, mivel Önök is kapitalista társadalmat
építenek, s a nemzeti érzés borzasztóan messze ál Önöktől.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Angyalföldiként én is elég szabadszájú vagyok!  A helyzet viszont az,
hogy az én BMW-m és a te fizetésed között nincs közvetlen kapcsolat. Egyébként a te 68 ezer
forintos pénzed alighanem több volt a mi kormányzásunk idején. Azt pedig jobb, ha tőlem tudod
meg, hogy 14 éves politikai tevékenységem során mindig is világosan elküldtem a francba
mindazokat, akik az én szememben erre rászolgáltak. Egyebek között ennek tudom be az
újraválasztásaimat is. Nem fogok gügyögni senkinek, különösen nem akkor, ha méltatlanságok
sorával jönnek. És szívesen elmegyek Jászberénybe. Hidd el, több száz hasonló találkozó után
van fogalmam arról, hogy ilyenkor mit is csináljak. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás De ne a sárgapólósokkal meg a górékkal jöjjön beszélgetni. Keressen
kékpólosokat és kérdezze meg, mire elég ez a kibaszott pénz, amit adnak.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Ha belépőt kér gyárlátogatásra, akkor majd a főnökök fognak magával
smúzolni és elmondják milyen magas az átlagbér. Persze, mert abban benne van az ő fizujuk
is. Az orbán-féle egykulcsos adó gaztett a munkások ellen. És a minimálbéremelésről is kívácsi
lennék az Ön véleményére. Ön szerint meg lehet élni 68 ezer forintból???
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Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás 100 nettónál kevesebbet senki ne kaphasson 40 órás munkáért, ha betanított
melós, ha közmunkás, ha bármi!!! Ez lenne a nemzeti szociális minimum!!!
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Erről beszélek! Látom, csipetnyit sem ismersz. Pedig gyaníthatnád,
hogy Angyalföldön nem nagyon lehet valaki képviselő, aki csak a górékkal akar parolázni. 
Én mindig a melósoknak nyújtom először a kezem. 

Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás Jó lenne, ha elkezdené valaki a politikusok közül a gyárlátogatásokat is.
Ugyan ki kérdezi meg a melósokat a problémáikról? A szakszervezetek vezetői nálunk pl. az
üzem vezetői. Ez szerintem nevetséges!
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Ajánlom figyelmébe a jászberényi Jász-Plasztikot is. Keményen bánnak ott a
dolgozóval, üvöltözés, megalázás stb. Érdemes lenne tudakozódnia.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr! A kéznyújtás derék dolog, de kevés. Egyetért-e azzal, hogy NETTÓ
100 ezer forintot senkinek se lehessen kevesebbet adni/per hó?
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Pocsai Tamás A szakképzett melós pedig értelemszerűen kapjon többet.

Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Az azért elég hülye "munkamegosztás" lenne, hogy ti először
megválasztjátok a főnökeiteket szakszervezetisnek Jászberényben, majd én Angyalföldről
menjek oda őket leváltani ...
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás A szabadság ott kezdődik, hogy jogunk van emberhez méltó élethez!!!!

Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Én be se lépek olyan szakszervezetbe, ahol a górék mondják meg a tutit. Ergo
megválasztani se tudtam őket! De persze ravasz ígéretek mindig vannak. Amúgy nem arról
volt szó, hogy leváltsa őket, hanem hogy nem kell készpénzként elfogadni, amit a szakszervezet
vezetője mond... pl. az átlagbérekről.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Vagy a túlórák elszámolásának rendszeréről.

Tetszik · Válasz · 11 órája

Regős Bendegúz Szanyi! Az nem fodult meg a fejedben soha,hogy mi lesz veled ha a Jobbik
kerül hatalomra?? Gondolj erre! És szép álmokat SZEBB JÖVÖT! (nélküled)
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Kiszámoltam, a börtönben dolgozó rab jobban élhet, mint én. Ingyen van a
szállás, a kaja, ingyen használhatja a konditermet, ingyen szállítják a munkahelyére, ha beteg
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szállás, a kaja, ingyen használhatja a konditermet, ingyen szállítják a munkahelyére, ha beteg
lesz, ingyen van a gyógyszere. NEKEM MINDEZEKÉRT FIZETNI KELL!!! HOL AZ IGAZSÁG SZANYI
ÚR?
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Nem akarok panasznapot tartani, pláne nem olyan embernek, aki bár
képviselő, mégsem tesz semmit a nép, a nemzet nyomorának felszámolásáért!
Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Bendegúz! Mit szépítsem a helyzetet, soha nem fordult meg a fejemben, hogy a
Jobbik hatalomra kerül.  Olyannyira nem, hogy gyakorlatilag szétesve látom azt a csürhét
is. 

Tetszik · Válasz · 11 órája

László Kozéky Azért a csürhe szón még töprengjél egy kicsit Jogutódka, Rákosi,
Gerő, Farkas,..... Rajk, Nagy Imre, Kádár, Horn, Gyurcsány ---- és a privatizációs
szerződések utóvizsgálatai sem fognak elmaradni, El Sanyo...
Tetszik · 10 órája

Pocsai Tamás Okosan teszi, aki ebből az országból kivándorol. Néha sajnálom, hogy
magyarnak születtem. Miértünk a kutya se áll ki. A vidéki öregasszonyokat nyugodtan lehet
bántalmazni, egy politikus se teszi a nyakába a téblát hogy bizony őket is meg kéne védeni. A
magyart lehet kiirtani ebben az országban.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Ennek ellenére mégsem állsz sorba a börtön bejáratánál.  Az igazság
pedig ott van, hogy egy baloldali kormány estében neked is jobb lesz.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Nagy Attila Engem fölötébb érdekelt volna, hogy a tejfölös csirke, nem e paprikás volt, mert
nem tudom elképzelni, hogy olyat főz amiben nincs piros.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Már gondoltam arra, hogy ha nem lesz elég pénzem, kirabolok egy politikust.
Jobbikos vagy mszp-s vagy fideszes, nekem egyre megy.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! Sajnos elég sok mindenkit kinyírtak már ebben az országban, s ezek
között nem a magyarok szenvedték el a legtöbbet.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Nagy Attila Tamás, ha sürübben nézzel ide, vagy követed a munkásságát akkor látni fogod,
hogy nyitott ajtót döngetsz. Amugy szokás szerint még nem kaptam meg a bérem.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Nekem akkor lenne jobb, ha nemzeti -népi elkötelezettségű, és egyben
szociális kormányunk lenne.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Válasz írása...
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Nagy Attila Nyolc óra helyett 10-12 órát dolgozunk, fütetlen helyen, nem mintha itthon meleg
lenne.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Szanyi úr, Ön szerint létezik-e terror ma, Magyarországon? S ha igen, úgy azt
feltétlenül a gárda gyakorolja, Ön szerint?
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Magyarországon sötétedés után kimenni sokak számára nem biztonságos.
Engem nem érint a dolog, mert tőlem nincs mit elvenni, csak az életemet, az pedig nem nagy
dolog.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Tamás! A nemzeti elkötelezettség ugye nem abban áll, hogy másokat, avagy
bárkit ki kell nyírni? Egyébként egy MSZP kormány nagyjából azt célozza, amire te vágysz.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Pocsai Tamás Holnap folytatom.

Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Oké, én is megyek aludni, mert korán kelek. 

Tetszik · Válasz · 2 · 11 órája

Pocsai Tamás Semmi esetre sem kel senkit kinyirni. A nemzeti elkötelezettség a népi,
nemzeti hagyományok tiszteletben tartása, az én szememben. nem annak szembeköpése,
liberális értelemben.
Tetszik · Válasz · 11 órája

Gábor Petrics Az ital rossz...

Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Gábor! Akkor igyál jobbat! 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Nagy Attila Kapitány, akkor tettél bele paprikát, (vöröset) vagy nem?

Tetszik · Válasz · 11 órája

Gábor Petrics Nem én iszom...

Tetszik · Válasz · 11 órája

Nagy Attila Úgy látom hülén megyek aludni 

Tetszik · Válasz · 11 órája

Szanyi Tibor Attila! A recept szerint kellett volna, de kihagytam. A maradékba viszont
teszek, s abból lesz a holnapi hortobágyi palacsinta. 

Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Gábor! Hát ha nem te iszol, akkor meg mit sápítozol az ital minőségén? 

Tetszik · Válasz · 11 órája
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Gábor Petrics Ki beszélt itt a minőségéről... Mondjuk, ha a mondókád tükrözi, akkor tényleg
nagyon rossz.
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Monostori János Szanyi kapitány? Megint hazudtál! Hol van a családi idill,h ogy itt nyomod a
számítógépet? Vagy résszegen nem fekhetsz az ágyba?
Tetszik · Válasz · 1 · 11 órája

Szanyi Tibor Konkrétan most éppen egy kaukázusi kefírt iszogatok, s az elég jó, legalább is
nekem fekszik.  De ha neked ez sem tetszik, azon már jó tanáccsal sem tudok segíteni. 

Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor János! A családi idillen túl vagyunk, mindenki alszik, csak még én nem. 

Tetszik · Válasz · 10 órája

Regős Bendegúz Szanyi.Pedig jobb lesz ha gondolsz néha arra,hogy a Jobbik elsöpri a te
csürhédet.De nem kell rettegned! Jobb esetben ha nagylelkűek lesznek veled akkor becsületes
kétkezi munkával elvegetálhatsz.Rosszabb esetben szintén dolgozni fogsz.egy önfenntartó
börtönben sok labdát fogsz megvarrni a röpke 20 év alatt.Látod milyen jó vagyok és ilyen hosszú
életet kívánok neked.
Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Gábor Petrics Na persze, kefír... Mondjuk az "egyéniséged" hosszú évek munkája, nem egy
este alakul ki.
Tetszik · Válasz · 2 · 10 órája

Nagy Attila Úgy látom az energia vámpirok ideje eljött éjfélre. Jó éjszakát kapitány!

Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor Így van, Gábor!  Általában elalvás előtt szoktam benyomni egy kefírt. Azt
gondolom, hogy ettől nyugodtabban alszom, ami abból a szempontból igaz is, hogy a megszokás
miatt kicsit nyűgös leszek, ha nincs idehaza kefír. 

Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor Bendegúz! Köszi a lehetőséget, de inkább mi győzünk, ti pedig mentek a
levesbe. Illetve nagyjából már ott is vagytok, úgyhogy sokat már nem kell foglalkozni veletek.

Tetszik · Válasz · 10 órája

Gábor Petrics Csak nehogy megint égő kereszt hírére ébredj... Azon már kikacagtuk
magunk, senki nem kívánhatja neked, hogy még egyszer ugyanabba a "hibába" ess...
Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Nagy Attila Ez Regős bendezúg a kurucinfora rakta a posztot, hat órája, most láttam meg,
azért tobzodnak itt olyan furcsák.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Király B. Áron "Egyebek között ennek tudom be az újraválasztásaimat is." Nem, Szanyi!
Annak köszönheted az újraválasztásodat, hogy Angyalföldön indultál mindig, ott meg akárkit
megválasztanak, aki a baloldalhoz köthető. Ha a papagájom indulna mszp-s színekben, az is
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megválasztanak, aki a baloldalhoz köthető. Ha a papagájom indulna mszp-s színekben, az is
nyerne. (Butaság ez? Szerintem az. De nem barmozom le őket.)
Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Szanyi Tibor Persze, Attila, de ezek olyan hülyék, hogy nem vették észre, hogy az összes
itteni fröcsögésük nekem ad arra alkalmat, hogy adott estben megidézzem őket, mint
"becsületes, naiv, egyszerű és jólelkű" választópolgárokat.  Tudod, általában a normális
választópolgárok nem szokták egymás anyjára küldeni egymást, miegymás ... 

Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Gábor Petrics Ha "ezek" hülyék, akkor te mi vagy? Minek tartod magad? És még te akarsz
"hatékonyabban fellépni a gyűlöletbeszéd ellen"? Te szerencsétlen.
Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Szanyi Tibor Áron! Kapaszkodj meg, de épp az egyik itteni jobbikos hangadó is azt harsogta,
hogy egyéniben rám szavazott, és épp a szókimondásom miatt. Nem mintha büszke lennék
erre a szavazatra ...
Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor Ja, és még valami, Áron! A listás szavazatok alapján az MSZP sajnos itt is
elbukott volna 2010-ben.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor Gábor! Nem az itteni ultrákhoz mérem magam.  A gyűlöletbeszéd nem abból
áll, hogy baromnak nevezek valakit, hanem abból, amit a haverjaid okádtak ide, anyakúrástól
kezdve akasztásig, mindent. 

Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Amugy , az álkurucok honnan vették, hogy erdélyi magyarokat barmoztál, mert
én azt olvastam, hogy 10 barom, és van rá ötszáz forintom, hogy azok nem erdélyiek, hanem
az itteni energia vámpirok voltak.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Kinézem én ezt Bendezúgból is.

Tetszik · Válasz · 10 órája

Király B. Áron Az csak egy ember. 2008-ban Angyalföld volt az egyetlen hely, ahol a
népszavazáson a NEM-ek győztek. Az egy ilyen környék. 
2010-ben meg ha nincs Budapest, akkor a Jobbik a második erő, ti meg csak a harmadikok.
2010-ben! Az országgyűlési választásokon. Az önkormányzati választásra sajnos, vagy nem
sajnos, már vidéken is feljöttetek a második helyre.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Gábor Petrics Tévedsz Kapitány, de nem a haverjaim. Igaz, inkább őket menteném ki egy
égő házból és nem téged. Egy szerencsétlen, lecsúszott senki vagy, azért jelenhetsz meg még
néha a hírekben, mert nincs a pártodban egy tökös ember sem, aki a sarkára tudna állni. Ha
lenne, akkor az ilyen alkoholmámoros felszólalások és bemondásra égőkeresztes-jobbikos-
cigánygyilkolós sajtótájékoztatók sem lennének. Szégyen amit művelsz, szégyen ahogy
közszereplő létedre viselkedsz, szégyen vagy te mindenkinek. Persze, amíg egy
választókerületet meg tudsz nyerni, addig (és nem tovább) érsz valakiknek valamit...
Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája
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Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Szanyi Tibor Áron! Pontatlan vagy. 2008-ban ott győztek a "nem"-ek, ahol céltudatosan
kampányoltunk, azaz 3 szavazókörben. 95 szavazókörben sajnos fordított volt az eredmény.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Szanyi Tibor Gábor! Hiába nyomod a primitív, személyeskedő, dehonesztáló, ám de süket
dumádat, ettől még hangyányit sem lesz erősebb az imádott Jobbikod. 

Tetszik · Válasz · 10 órája

Gábor Petrics Ezek a jelzők a te stílusodra jellemzőek inkább. Mellesleg ebben igazad van,
attól nem lesz egyik párt sem erősebb, ahogy én beszélek. Attól lesz, ahogy te beszélsz...
Tetszik · Válasz · 3 · 10 órája

Király B. Áron Kampányoltatok ti mindenhol, mint a veszett egér. Csak hiába.

Tetszik · Válasz · 2 · 10 órája

Nagy Attila ezt a jobbikot nem érdekli, hogy H. rózsa a másfélmillás fizetése mellől szólitja
fel a tanárokat. hogy vegyék meg a krétát, az se, hogy majd éhen gebedünk, csak az MSZP-t
lövik. Nem a volt MSZMP-s Kövéréket, nem azokat akik kizsigerelnek bennünket. Nem. Ők a
baloldalt lövik.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Nme hallják, hogy "A fideszesek rokonaiknak teremtenek csak munkahelyeket,
de azt a Te adódból, ami megmarad az adódból, azt pedig odaadják haveri alapítványoknak
(Bayer, Szász Jenő, Fekete György...), vagy a KÖZGÉP-nek és a fideszes oligarcháknak,
Simicskáknak, Nyergeseknek, Kálomistáknak, Vitézyknek, Mészáros Lörinceknek..."
Tetszik · Válasz · 1 · 10 órája

Király B. Áron Na, mert az mszp alatt aztán több pénzt kapnának a tanárok is! Haha!

Tetszik · Válasz · 10 órája

Regős Bendegúz Szanyi! A levesről jut eszembe! A fekete leves is létezik amit kénytelen
leszel a bandáddal elfogyasztani.A párttagsági könyveiteket(az MSZMP-től kezdve az maszop-
ig) használhatjátok alátétnek.Téged mint közismert alkohollistát azétr megillet egy deci konyak
is.Váljék egészségedre!
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila AZ se, hogy a szocialista kormányzás alatt a nagymagyar fideszesek kihordták a
pénzt az országból, és nem Erdély volt a kedvenc üdülőhelyük és most sem. Csak
komcsiznak.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Az se, hogy a szocialista képviselők a saját dijukból osztanak ételt a szegénynek.
Nem a jobbik ezt sem látja.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Regős, Szanyi nem is volt az MSZMP tagja.

Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila Annyira nem vagytok képben, tudjátok mik vagytok? Megvezetett , megtévedt
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Nagy Attila Annyira nem vagytok képben, tudjátok mik vagytok? Megvezetett , megtévedt
emberek.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila A kormány korábban több százmilliárdos megtakarítást remélt az államadósság
kamatkiadásainak csökkentésétől, ehhez képest 2012-ben soha nem látott szintre emelkedtek.
Az IMF-megállapodás meghiúsulása miatt a kormány most már inkább felvállalja a magasabb
adósságszolgálatból eredő terheket.
Tetszik · Válasz · 10 órája

Király B. Áron 8 év után még mindig az mszp-ben bízol és mások a megvezetettek?

Tetszik · Válasz · 3 · 10 órája

Nagy Attila Fidesz megígérte már a 14. havi nyugdíjat is.
MEGKAPTA MÁR VALAKI?
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila egyre hosszabb sorok kígyóznak az ételosztásnál

Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila "A Magyar Nemzet címlapján listázta a hallgatók vezetőit, fotómontázzsal listázott
a Demokrata főszerkesztője Bencsik András is. A Magyar Hirlapban a trágár Bayer
"szlovákadófizető" Zsolt fenyegette meg a diákokat, mert tüntetni mertek. Az orosházi
Fid… Mutass  többet

Tetszik · Válasz · 10 órája

Regős Bendegúz Nagy Attila! Szanyi nem volt párttag csak pártonkívüli bolsevik.Megbizható
elvtárs volt ott Rómában. A haverjai sem voltak pártagok .sőt vezető funkcik?? Madarat
tolláról......
Tetszik · Válasz · 10 órája

Nagy Attila mert te tán tőkés vagy? A jobbikra azért szavaztak olyan sokan, mert úgy
vélték, hogy a prolik pártja
Tetszik · Válasz · 9 órája

Nagy Attila a fideszre meg ezért többek közt: "Megvédjük a nyugdíj-megtakarításokat." - el
is lopták mind. "Nincs megszorítás" - a 3. Matolcsy-csomag fejenként 85 ezer Ft megszorítást
jelent minden magyarnak. "Tíz év alatt egymillió új munkahelyet létesítünk." - minden héten
bejelentik, hogy százakat, ezreket raknak az utcára."
Tetszik · Válasz · 9 órája

Erwin Gall Magyarországról a nyolcvanas évek óta 242 milliárd dollárnyi magántőkét
menekítettek ki a világ különböző adóparadicsomaiba. Ezzel hazánk a világon a 12. legtöbb
pénzt vesztett állam, megelőzve nálunk sokkal nagyobb és korruptabb hírben álló
országokat… Mutass  többet

Tetszik · Válasz · 1 · 9 órája

Erwin Gall http://hetek.hu/hatter/201207/magyarorszag_elrablasa

Magyarország elrablása | Hetek Archívum
hetek.hu
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Offshore számlákon az államadósság duplája

Tetszik · Válasz · 9 órája

4 Replies

Nagy Attila Mindig kell legyen valami cirkusz, hogy elvegye a figyelmet a magyarság
pusztítóiról! Soha nem azért nyer egy párt itt sem, mert megbiznak benne az emberek,
hanem a másik hatalomra ne kerüljön! Romániában is nagy a szegénység abból a 100
euros átlagból nem tud megélni sem a román sem a magyar! Ez a 23 év a cigányságot
lezüllesztette , az álliberális kormány megélhetési bünőzöket nevelt pedig segélyek
helyett közmunkát kellett volna adnia! A Magyarok nyugatra mennek legalja munkát
végezni a Felvidékról, Erdélyből, A Vajdaságból és innen is kimennek a magyarok munka
híján, mert éhen veszni nem akarnak. Fogyatkozunk.
Tetszik · kb. egy órája

Nagy Attila A Horn kormányt elutasitották, pedig Bokros jó uton volt, hogy a
nemzetgazdaság talpra álljon. Mi történt? Jött a fidesz aki elpanamázta a megsarcolt
pénzeket ésutána egy gyenge kormány, aki osztogatással kezdte és kijelentette, hogy
tyukot lopni nem bűn annak aki nem magyar! Hagyta, hogy kivigyék a pénzt, és
szerintem ők is kivitték. A következő kormány egy magyarellenes politikával nyakunkra
ültetett egy tőkéseket segítő kormányt és kitermelte a nacionalistákat!
Tetszik · kb. egy órája

Nagy Attila Nesze neked szabad Magyarország, vissza sirjuk a Kádári rendszert, és
bánjuk mint a kutya aki hetet fialt, hogy igy választottunk akkor! -és máskor
Tetszik · kb. egy órája

Nagy Attila ... és aki százat meg százezret rabol bírája lészen annak akit a szükség
garast rabolni kényszeritett... Tiborc
Tetszik · 52 perce

Tókos Levente Nagy Attila - tényeket mondjon s ne az mszp-dumát! Dokumentálva, ahogy
illik.
Tetszik · Válasz · 4 órája via mobil

Tókos Levente Ugyan Laci ... normálisan akarsz beszélni? Nem jó helyen kopogtatsz. Jó
reggelt.
Tetszik · Válasz · 3 órája via mobil

Márkó László Mi van, főbarom, Lavente? Felébredtél? Jó reggeli olvasmány vala, mivel
vasárnap 3szék sem jelenik meg 

Tetszik · Válasz · 3 órája · Szerkesztve

Válasz írása...
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Tókos Levente Olvastam - késő estig - miket barmoltak össze ... s még münk vagyunk a
barmok  Legalább vállaljuk  3szék csk ma éjjel ...

Tetszik · Válasz · 1 · 3 órája via mobil

Márkó László s még ezekre kéne felnézzen a székely ... ijesztőek

Tetszik · Válasz · 2 · 3 órája

Márkó László valaki felelős erdélyi politikus - van ilyen? - megmondhatná a vereseknek:
köszönjük a bocsánatkérést, de megbocsájtás egyelőre nix. Majd a tettek után. Esetleg.
Tetszik · Válasz · 2 · 3 órája

3 Replies

Nagy Attila Akkor add meg az esélyt, és majd eldöntöd... különben a megbocsátással
ritkán jár együtt a felejtés
Tetszik · 2 órája

Zágon Erdély Nem Románia Mesterházy elvtárs sem az MSZP-sem a FIDESZ-sem a
KDNP-sem a LMP,a Jobbikon kívül egy pártnak sincs mit keresni-e Erdélyben,most kell
a szavazat igaz? tisztelt szarháziak,de emlékezünk csak 2004 dec. 5-re a kettős
Állampolgárság Népszavazására, NEMMEL buzdította mindegyik párta a szavazóit,azzal a
szlogennel,hogy majd ha J9nnek a határon túliak,el veszik a nyugdíjukat a Csonka honba
élőktől,tehát a Székely ember nem felejt-ezt ne feledje senki,és el jött a vissza vágás
pillantatta,én és hozzám hasonló gondolkodásukat,arra kérek minden Erdélyi Székely
testvéremet,hogy ne szavazón a következő pártokra,akiket föl sorolok itt, MSZP-vagy
DK-FIDESZ-KDMP-LMP egyikre se szavazatok,sem az RMDSZ-re sem érdemes
szavazni,mert el árulta az RMDSZ,is a Székely Népet,az RMDSZ egy Nemzetáruló párt,ezt
jobb ha mindenki el hiszi,vagy egy picit utána kutat,csak és kizárólag egy Radikális Párt
illetve egy Mozgalom,amelyik bozonnyit és nem beszél mellé,szavazunk a Jobbikra,adjunk
esélyt a Jobbiknak,hogy mutassa meg mit is tesz-ő ha meg felellő a Jobbik és ki érdemli a
szavazatot abban az esetben,a következő 4 éves ciklusban is rájuk szavazunk,mert a
Jobbik nem csak beszél,hanem tesz is az Országért és a Határon túli
Magyarságért,térjünk észhez Székely testvérem,ha azt akarjuk hogy-e Kiss hazánkat
meg őrízük gyerekeinknek unokáinknak,mert a Jobbikon kívül mind egyik párta abban
érdekelt hogy el adja Magyarországot és Kárpátmedencét,az új
Honfoglalóknak,nevezetesen a Zsidóknak,ne hagyjuk hogy ez meg történjen,fonjuk össze
itt az idő,ne hagyjuk hogy-e hazáért el eset hőseink hiába ontották vérüket a
Csatatéren,mert biztos vagyok benne hogy sok családból voltak a fronton
harcolni,székelyek és magyar testvéreink is,és voltak akik soha nem tértek vissza a
frontról,ennek jegyében kérek minden igaz szívű Székely honfitársat és Magyar
testvért,legyen a világ bármely pontján,adjunk esélyt a Jobbiknak a
kormányzásra,mindenki gondolkodjon el hosszasan a lelkébe mélyülve,és őszintén tegye
föl a kérdést,hogy milyen életet szeretne a gyerekeinek unokáinak,ha őszinte szível meg
győződik isten színe előtt,akkor a Nemzeti Pártra-azaz a Jobbikra szavaz-ezzel is esélyt
ad a Nemzeti Pártnak,hogy bizonyítson,mert csak így lehet egy fel emelkedő Nemzetünk a
Magyar és Székely illetve a határon kívül rekedt testvéreikkel együtt,adjon az isten egy
Magyar és Székely Szebb Jövőt!
Kuruc.info - "Hazaáruló szarházi!" - Megvédte Erdély becsületét Kolozsvár ifjúsága: nem
engedték be.
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engedték be.
kuruc.info
Tetszik · 2 órája

Zágon Erdély Nem Románia Szanyi Tibor semmi keresni valoja nincs,Erdélyben a
Jobbikon kívül egy pártnak sincs keresni valója,Erdélyben,szarházi fattyúk,majd meg
tudjátok,hogy mi a Székely becsület,Hazaárulók Nemzetárulók,halál rátok!!
Tetszik · 2 órája

Tókos Levente Nem kaptál tetteket eleget a tegnap? Szerinted szanyi egyedül van, aki így
gondolkodik?
Tetszik · Válasz · 3 órája via mobil

Márkó László mi van? gondolkodik? te még nem keltél fel, ecsém

Tetszik · Válasz · 1 · 3 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Bocsánat a tévedésért ....  5-kor keltem, mint mindig 

Mégsem tetszik · Válasz · 1 · 3 órája via mobil

Julia Orban Jobb későn mint soha ...

Tetszik · Válasz · 1 · 3 órája

Regős Bendegúz Ez a szerencsétlen flótás Nagy attila (szanyicsicska ) olyan buta ,hogy azt
hiszi csak én olvasom a kuruc.infot és csak nekem szúrt szemet szanyi alkesz újabb részegen
elkövetett megnyilvánulása.Sokat nem érdemes foglalkozni vele.Még mondja a magáét
az… Mutass  többet

Tetszik · Válasz · 3 órája

7 Replies

Nagy Attila baromarcu bendezúg, barmokról írt, nem erdélyi magyarokról, te is itt
pusztitod az értelmet e hazán belül!
Tetszik · 1 · 2 órája

Márkó László Attila, miért vagyok én barom?

Tetszik · 2 órája

Nagy Attila Mondtam én rád?

Tetszik · 2 órája

Nagy Attila Vagy esetleg Te rád mondta Szanyi?

Tetszik · 2 órája

Márkó László aha

Tetszik · kb. egy órája

Nagy Attila Sajnálom.

Tetszik · kb. egy órája

Válasz írása...

http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400731&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400702&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400657&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400656&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400655&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400641&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474443039260158
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400568&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400564&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474435035927625
http://www.facebook.com/julia.orban.56
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400543&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474428809261581
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400540&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474427645928364
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400539&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400673&offset=0&total_comments=3
http://www.facebook.com/zagon.nemromania
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400663&offset=0&total_comments=3
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/julia.orban.56
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/marko.laci
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/zagon.nemromania
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmarkolaci.hu%2fszanyi%2f473374356033693.htm&id=ma-130123024014-815f19b1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Nagy Attila Nehéz ott magyarnak lenni, és nagyon utálom amikor a pártok
rátelepednek a magyarságra. A magyar kormány dolga lenne, hogy erősitse a
magyarságban bárhol él a magyarságtudatot, segitse a hagyomány őrzést a nyelvet , a
kulturát, de nem kötelező elfogadni, elfelejteni a csúfos népszavazást nem is lehet. Szanyi
nem erdélyeiket barmozott le, hanem egyéneket akik mindig készek bárhova megy oda
menni és kurjangatni, talán felismerni vélt közülük egyet.
Tetszik · 1 · kb. egy órája

Ádám Sipos te hülye barom emlékezz mikor nemmel szavaztatok a külföldön élő magyarok
ellen most meg van pofátok oda menni kampányolni. gusztustalanság
Tetszik · Válasz · 2 · 2 órája

Márkó László 2010

Szanyi nem szavazta meg a kettős állampolgárságot

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/05/28/10/Szanyi_nem_szavazta_meg_a_kettos_allampolgar
sagot.aspx
Tetszik · Válasz · 3 · 2 órája

Márkó László ezek szerint Szanyi úr nem bánt meg semmit, szóval akkor miért es jött
Kolozsvárra?
Tetszik · Válasz · 2 órája · Szerkesztve

Tókos Levente Azért, hogy utána barmozhasson  S a kirándulás, ingyen kaja, ingyen
pia(!) ...
Tetszik · Válasz · 2 órája

9 Replies

Márkó László kefir 

Tetszik · 2 órája

Tókos Levente Az ... s perec :-)))

Tetszik · 2 órája

Gyöngyi Szabó Jó reggelt barmok  
Na akkor egy reggeli tippverseny:::
Ki lehet találni hogy mi lehetött abba a kefírbe  

Tetszik · 1 · 2 órája

Tókos Levente Rum? 

Tetszik · 2 órája

Gyöngyi Szabó Ááááá...ne csináld...ilyen olcsó lötty? :D:D
Ne mérd magadhoz me ennek több pénze van mind neköd   

Válasz írása...
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Urizál...biztos valami úri lötty lehetött benne  

Tetszik · 1 · 2 órája

Tókos Levente Rumból es van drága ... 

Tetszik · 2 órája

Molnár Flóra szerintem meg a normális, nembarom erdélyiekhez ment.

Tetszik · kb. egy órája

Tókos Levente ööö ... s helyette minket kapott? :-)))

Tetszik · kb. egy órája

Gyöngyi Szabó Hahóó drága hölgyem....úgy veszem észre hogy neked sincs halvány
lilád az itteni állapotokról.
Jobb lenne ha hallgatnál.
A székely SOHA NEM FELEJT!!!...na ez az amit nem tudsz.
Mégsem tetszik · 2 · kb. egy órája

Márkó László Kedves Tibor, ha ma lenne a szavazás a magyar állampolgárság megadásáról,
- a 2010-es szavazásról beszélek - , melyik gombot nyomnád meg?
Tetszik · Válasz · 2 órája · Szerkesztve

3 Replies

Márkó László Tudom, hogy ilyenkor a templomba készülődsz, bocs, hogy épp most
teszem fel ezt a kérdést 

Tetszik · 1 · 2 órája

Zágon Erdély Nem Románia Rohadjál meg te büdös fattyú Szanyi Tibor
,Nemzetáruló Hazátlan fattyú!
Tetszik · 1 · 2 órája

Ballai-Fokt Zoltan Szerintem a lájkoló gombot! se igent se nemet, csak lájkolná.

Tetszik · kb. egy órája

Tókos Levente Szerintem a vöröset, de várjuk meg, míg az alkoholmámorból felkel ... :-)))

Tetszik · Válasz · 2 órája

4 Replies

Márkó László hagyj békin az alkoholt, te, ne bánts annyi sok jó embört :))
s amúgy es ilyenkor készülődik a tamplomba 

Tetszik · 1 · 2 órája · Szerkesztve

Válasz írása...

Válasz írása...
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Tókos Levente Hagyom igyon, mert kicsigyerek s részeg ember igazat mond :-)))

Mégsem tetszik · 2 · 2 órája

Gyöngyi Szabó Levi....ne várd mert nála még ez a közmondás sem állja a gelyit  

Láthatod...minél többet iszik annál nagyobb marhaságokat mond  
És még balos-nak mondja magát....ez inkább egy balfasz a jobbszélen 

Tetszik · 1 · 2 órája

Tókos Levente Azt se tudja hol van Balacskó :-)))

Tetszik · 2 órája

Regős Bendegúz Szanyi tegbap valami olyat makogott itt ,hogy ma valahol fellép és
meglátogatja azt a néhány agymosott,szenilis öreg komcsit aki még hisz neki.Tudjátok ilyen
nagyattila féléket.
Tetszik · Válasz · 2 órája

6 Replies

Nagy Attila Szenilis akkor vagyok amikor igyekszem a sértést elfelejteni... miért
vagyok komcsi? Nem voltam az MSZMP tagja akkor sem amikor szinte kötelező volt.
Tetszik · 2 órája

Regős Bendegúz attila bátyó! Te javithatatlan mszp rajongó vagy.Bedőlsz ezeknek ??
Nem veszed észre ,hogy az országban politikai váltógazdaság van! 4 év mszp után 4
év fidesz hatalom és rablás.a két párt üzletileg összefonódik hisz ha pénzről és lenyúlásról
van szó akkor haverok.Ezzel szanyi is tisztában van és ő is haszonélvezője ennek.Nagy
pénzeket kap ő is .Tudja ő nagyon jól ,hogy a két párt egymás markában van és
mindkettő tud a másik piszkos ügyeiről vagy éppen közösen csinálják azokat.Hát ezért
nem lesz elszámoltatás soha.Csak a Jobbik nem sáros még de ki tudja mit hoz a jövö
Tetszik · kb. egy órája

Molnár Flóra a Jobbik már most sáros, gondolkozz csak! tudom, hogy a te szellemi
szinteden ez roppant megerőltető, de gondolkozz!
Tetszik · kb. egy órája

Regős Bendegúz Flóra ! Mondtam már hogy te ne politizálj és ne az én szellemi
szintemmel foglalkozz.Fuss vissza konyhába és kavargasd a rántást.Talán azt nem
rontod el.Bár ahhoz is ész kell.Nemvéletlen ,hogy a mesterszakácsok férfiak.
Tetszik · kb. egy órája

Regős Bendegúz Neeee!!!! Flóra!!!! Megnéztem az oldalad.Valamiben egyeztek
szanyival.Te is néha felöntesz a garatra és akkor azt hiszed magadról,hogy roppant
eredeti vagy.Némely képen meg nagyon vamposra veszed a figurát és azt hiszed ez jól
áll neked.Tévedsz!Most néztük meg egy páran ezeket a képeket :Most nagyon finom
leszek veled.A legenyhébb vélemény is csak egy térdcsapkodós röhögés volt. SZEBB

Válasz írása...

http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400730&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400722&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/trolltartooo
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400709&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400661&offset=0&total_comments=7
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400633&offset=0&total_comments=520
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400680&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400676&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474449072592888
http://www.facebook.com/gyongyi.szabo.98229
http://www.facebook.com/szanyi.tibor/posts/473374356033693?comment_id=5400608&offset=0&total_comments=4
http://www.facebook.com/browse/likes?id=474440565927072
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/trolltartooo
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/nagy.attila.3975
http://www.facebook.com/regos.bendeguz.397
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://www.facebook.com/gyongyi.szabo.98229
http://www.facebook.com/tokoslevente
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmarkolaci.hu%2fszanyi%2f473374356033693.htm&id=ma-130123024014-815f19b1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

leszek veled.A legenyhébb vélemény is csak egy térdcsapkodós röhögés volt. SZEBB
JÖVŐT! ( nálad szebbet)
Tetszik · kb. egy órája

Molnár Flóra én legalább felvállalom magam. névvel. képekkel. te? 

Tetszik · 31 perce

További válaszok megtekintése

Lendvay-Simon Zsolt szanyi elvtárs! Megmérettettél és könnyűnek találtattál...kár részegen
irogatni a facebookon.
Tetszik · Válasz · 2 · 2 órája

Molnár Flóra szerintem koncentráljatok inkább a vasárnapi ebédre...

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

7 Replies

Regős Bendegúz Jellemző nöi beszólás.a nő maradjon a konyhában és ne
politizáljon.Azt hagyja a férfiakra.
Tetszik · kb. egy órája

Molnár Flóra miért? te férfi vagy? :DDDD

Tetszik · kb. egy órája

Márkó László az ebéd fő, mennyetek templomba, emberek 

Tetszik · 1 · kb. egy órája

Regős Bendegúz Ezt nem neked fogom bizonyitani,Egyrészt azért mert nem
szenvedek bizonyitási kényszerben másrészt azért nekem is van ízlésem
Tetszik · kb. egy órája

Molnár Flóra húha :DDD

Tetszik · kb. egy órája

Regős Bendegúz Bezony!! húha királylány:DDDDD

Tetszik · 20 perce

Molnár Flóra bárcsak felvállalnád az igazi nevedet és tennél fel olyan profilképet,
amin te vagy. na, onnantól kezdve beszélgethetnénk érdemben.
Tetszik · 17 perce

További válaszok megtekintése

Válasz írása...

Válasz írása...
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Szanyi Tibor Most végeztem az M1 A lényeg stúdiójában (adás ma este 18.50-től, téma az
ittenihez hasonló), de amint hazaérek, törölni fogom ezt az egész post-ot, mert nem tűröm a
rasszista uszítást, viszont nincs kedvem molyolni a gyomlálással. Aki le akarja menteni ezt a
"beszélgetést", az iparkodjon! 

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

Lendvay-Simon Zsolt Az antimagyar viselkedés a legnagyobb rasszizmus szanyi elvtárs.

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

Tókos Levente Gondoltam, hogy törli ...

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

Ádám Sipos Szanyi ne töröld talán leég a pofádról a bőr hogy ilyeneket irsz. igaz ahogy
látjuk nektek van bőven bőr a pofátokon
Tetszik · Válasz · kb. egy órája

Szanyi Tibor Tudod, Ádám, mi másmilyen anyagból vagyunk faragva. 

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

Regős Bendegúz Ott a tv-ben kaptál lehetőséget ,hogy egyoldalúan elmond a véleményed.Itt
amikor félig-meddig interaktivan reagálnak ez emberek akkor azt már nem bírod elviselni és
törlöd.Törölheted de attól az emberek véleményét rólad még nem törölheted
Tetszik · Válasz · 1 · kb. egy órája

Ádám Sipos igen láttam párszor ittasan  és a tv-ben lehet elmondja a véleményét de
ahhoz az emberek nem tudnak hozzászólni itt ahol tudnak ott meg törli mert nem viseli el az
igazságot ugyan úgy mint a több i társa.NEM szavaztak a külföldön élő magyar emberek
… Mutass  többet

Tetszik · Válasz · 1 · 59 perce · Szerkesztve

Szanyi Tibor Az egyoldalúság jegyében Kósa Lajos volt a vitapartner. 

Tetszik · Válasz · 1 · kb. egy órája

Nagy Attila Hunn nézem meg?

Tetszik · Válasz · kb. egy órája

3 Replies

Nagy Attila M1 stúdiójában (adás ma este 18.50-től)

Tetszik · 59 perce

Nagy Attila felfogtam

Tetszik · 59 perce

Márkó László ha nehezen es 

Tetszik · pár másodperce

Válasz írása...
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Gábor Petrics A Kapitány kijózanodott reggelre, aztán meglátta mit művelt az éjjel. Persze,
hogy törli...
Tetszik · Válasz · 59 perce

Nagy Attila Erre a piálásra ne is reagálj Kapitány, mert engem is meggyanusitottak vele,
közben én antialkesz vagyok, mert a szervezetetm nem birja el.
Tetszik · Válasz · 1 · 59 perce

Regős Bendegúz és a gyomrod??? az vasból van mert még ezt a szanyi féle
maszlagot is elviseli.
Tetszik · 37 perce

Regős Bendegúz Kósa??? ne nevetess,! Te is tudod,higy politikai váltógazdaság van
Magyarországon.A pártod sokat tud a fideszről és ők is rólatok.Másrészt az üzleti életben
nagyin összefonódtok.Ezért vagytok ti biztondágban és ők is.Emlékszel amikor a pintér nevű
jóember letta belügyér akkor kiderült hogy kik is a haverjai és üzlettársai.Princz Gábor is tudna
mesélni ,hogy kik kuncsorogtak a Postabanknál egy kis lóvéért
Tetszik · Válasz · 55 perce

Molnár Flóra fú, megérkezett mindentudó úr... köszönjük, Emese.

Tetszik · Válasz · 51 perce

Regős Bendegúz Szanyi! Te is biztos halottál arról a szóbeszédről ami arróél tesz emlitést
hogy fidesz viktorunk legnagyobb baja az volt a sukorói üggyel,hogy őt kihagyták ebből
Tetszik · Válasz · 51 perce

Regős Bendegúz Tehát ezért mondom ,hogy nem ezek a Kósa féle alakok a te ellenfeleid
hanem az a gyarapodó és erősödő tömeg és főleg a fiatalok akik szimpatizálnak a
jobbikkal.Ne álltasd magad :Te is tudod ,hogy számodta és számotokra a Jobbik a legnagyobb
ellenfél.Mert az a vég lenne számotokra. a fidesznel örülnétek mert akkor megint megúsznátok a
felelősségre vonást
Tetszik · Válasz · 43 perce

Regős Bendegúz Mi az ábra Szanyi?

Tetszik · Válasz · 17 perce

Válasz írása...

Szólj hozzá...

Tókos Levente (115) ismerős a Chaten
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