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BIZONYÍTÉK "A" KISGAZDAPÁRT ÉS A JOBBIK MEGBÍZHATÓSÁGÁRA 
 

Személyesen megismertem Dr. Horkovits-Kováts János urat, és ennek alapján teljes 
mértékben, minden tekintetben megbízom hazaszeretetében és a becsületességében. Arról 
nem tehet, hogy nemesi származású, és arról sem, ha egy jó jelmondatot akkor is felvállal, ha 
az állítólag egy szabadkőműves publikálta elsőnek. "A" Kisgazda párt elnöki posztjára 
felkérték, és azért vállalta el, hogy segítsen a Magyar Népnek. Én is ezért igyekszem segíteni a 
mellékelt könyvemmel is. "A" Kisgazdapártról csak annak alapján alkotható megalapozott 
véleményt, ha látjuk, hogy a párt szervezői és képviselőjelöltjei mennyire segítenek a 
választási kampány során felvilágosítani az email könyvemben dokumentált 11 titkos csőd 
főokról és ezek megszüntetésére a kézenfekvő egyszerű konkrét kárelhárítási lehetőségekről, 
technikai megoldásokról valamennyi érintett település magyar lakosait. Addig is azt ajánlom, 
hogy bízzunk bennük és segítsünk nekik ezt megvalósítani. Ilyen módon lehet megítélni Fidesz 
kormányhoz tartozó miniszterek, államtitkárok és egyéb hivatalnokok és az MVSZ, a Jobbik 
vezetői, képviselői és képviselőjelöltjei, de bármilyen egyéb szervezet, például a zöld 
szervezetek, környezetvédelmet, egészségvédelmet, nemzetvédelmet hirdetők vezetői és 
képviselői és az egyes médiumok tényleges célját, elkötelezettségét. Vagyis abból, hogy 
elhallgatják-e a 11 titkos csőd főokot, és az ezek miatti károk tényleges elhárítási lehetőségeit, 
vagy pedig elősegítik, hogy ezeket minden településen ismerjék a magyarok. 

 

Verőce, 2013. 08. 22.       Tisztelettel: Tejfalussy András (www.tejfalussy.com) 
 

Közvetlen előzmény 
Eszter Fórizs  
Úgy tűnik, ébred Magyarország, végre belülről, népi oldalról szerveződnek a pártok, és nem a 
titkosszolgálatok által kelnek életre. Bár Posta Imre szerint nyilván megint csak rosszul látom, és 
naív vagyok, tanulásra képtelen, akinek Posta Imrére, és a külső orosz ( esetlkeg iráni) segítségre 
kéne várnom álmodozás helyett. 
Várom Posta Imre kritikáját, mert szerintem a nélkül nem bírnék elaludni. Olyan az nekem, mint másnak a Xanax. Jój 
fejbe ver, és kiokosít, de előtte elaltat. Biztosan beindúl egy kis acsarkodás is, mert nyilván mindenkinek lesz 
véleménye, és olyan jó széthúzni, egymást szapulni. Együttműködés helyett. 
 Üdvözlettel:Eszter.
 

 
bubó doki 
 

 
Eszter, mire vagy kíváncsi? 

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.213963265429782.1073741915.171750769651032&type=1 

 
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4960&c_start=0 

Hja a "Haza nem eladó mozgalom" a szabadkőműves László család találmánya. Meséljek? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o6dhwQwkacM 

www.tejfalussy.com

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.213963265429782.1073741915.171750769651032&type=1
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4960&c_start=0
http://www.youtube.com/watch?v=o6dhwQwkacM
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http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/articles.php?article_id=461 
 

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4611 
Na, ha a kommenteket is elolvastad, akkor már értheted mennyire "alulról" van szervezve. Árpit viszi a lendület, nem is 
tehet mást. A kisgazdákat Horkovits K János főnemes, kiráyi sarj vezéreli és közvetlen potentát a kedvenced, Patrubany, 
aki nem csak őt "gardírozza", de Káslert is terelgeti... 
Folytassam még? Mégis mi a fenét olvasol Eszter? Népszabóságot? Kurucot? 
Ahelyett, hogy élcelődve utalnál arra, hogy miért okttlak ki, mert tudatlan vagy, pedig tudhatnál hisz az "anyagok" 
nyiltak és nem csak én, hanem sok gondolkodó rakja össze...., szóval ahelyett meglephetnél már némi önálló 
gondlkodásról, háttér átlátásáról tanúskodó gondolattal. Nem vagyok különb mint itt bárki, csak valahogy nem 
akarjátok ezt magatokévá tenni. 
 
2013. augusztus 20. 14:47 Eszter Fórizs írta, <eforizs111@gmail.com>:

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o6dhwQwkacM 
 
 
Nemzeti Hirhalo  
 
Kedves Imre! 
  
Akkor most mi van az izraeli katonákkal Táborfalván? Lehet valami továbbit is megtudni? Történtek lépések? 
Oda meg vissza? 
  
János 
  
"4600 izraeli katona Táborfalván! Családostól érkeznek Ferihegyre!" 

http://index.hu/belfold/2009/03/12/izraeli_megszallok_titkos_atomraketak_taborfalvan/

 
Kedves János, ez 4 éves történet, de nincs lezárva. Itt voltak, vannak. 

Remélem beszélsz "katonaiul" és nem lesz "kínai". 

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=3517&c_start=0 
 

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=1069 

Ja, közben ugye leesett két izraeli harci helikopter is a románoknál és persze bemutatták judapesten az 
izraeli felderítő repülőt és fura mód, aki ezért a "balhét elvitte" - az tulajdonolja a Sólyom (Shalom) 
légitársaságot is.  
 
A táborfalvi hír után lecserélték az orosz titkosszolgálat vezetőjét, majd az NBH-nál is vezető-váltás volt, de 
ehhez kellett a cigánygyilkosságok leleplezése, amelyet az izraeli titkosszolgálat hajtott végre. Figyelmedbe 
ajánlom, hogy Táborfalva és Tatárszentgyörgy között csak pár km. a távolság. Lecserélték Dagant a 
"mindenható" zsidó mossad vezetőjét és bukott a CIA és a többi (angol, német...) szolgálat "feje" is. Most a 
Snowdenn NSA "megfigyelési ügy" ennek a következő fázisa, amely okán, átalakítják az eddigi struktúrát. 

Nem tudom, hogy tudod-e követni?  

Ha érdekel a történet, akkor itt van egy kis bemelegítő 2009 júliusából. 
 
„Azért írok, mert olyan információkhoz sikerült jutnom, amiket feltétlenül meg kell osszam Veled. Két ok 
miatt, az első a hitelesség ellenőrzése, a második pedig a minél szélesebb körben való terjesztése a hírnek. 
A forrás az IOSA(=Mossad) magyarországi vezetői köréből származik, régi... Az ukrajnai területen 

www.tejfalussy.com

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/articles.php?article_id=461
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4611
mailto:eforizs111@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o6dhwQwkacM
http://index.hu/belfold/2009/03/12/izraeli_megszallok_titkos_atomraketak_taborfalvan/
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=3517&c_start=0
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=1069
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toboroznak, főleg volt/jelenlegi Specnaz körökből. A feladat hirtelenszőke vikingek(cigányok) kilövése, majd 
"látványos" lebukás... Össze nem téveszthető, szőke, magas embereket keresnek... Gyakorlatilag ezzel 
akarják a cigányságot ráuszítani a magyarokra. Az időzítés a parlamenti ülésszak kezdete... A Jobbik helyére 
a MSZ-t szeretnék előre tolni, többször is felmerült Vukics neve, mint küldött ember, ez most ismét felmerült 
de a lehetséges küldők oldaláról!!!! Augusztus végére  szervez az MSZ egy nagy összejövetelt 
Bösztörpusztára,majd szeptemberre komolyabb politikai megmozdulásokat. Alátámasztja mindezt a Jobbik 
jelenlegi bénultsága, ami a vezető egyéniségek EP-be történő deportálása eredményezett. Nem kevésbé 
fontos, hogy ezzel az akcióval viktorviktor-nak is elébe mennek, nem hagyva időt a reagálásra. Kubatov 
Gábor neve gondolom ismert előtted, az ő köreiből származó infók szerint, a fidesz jelenleg önmagától ájult, 
a "sikerektől" és korszakos  
televanapohárkészlet Viktor nagyságától aléltan várja a jó szerencsét. 
Röviden ennyi, de ha ez bejön akkor kemény őszre számíthatunk, diverzáns akciók is kinéznek a közművek 
ellen, amennyiben nem lesz elég sikeres a cigány lövészet, de ötvözhető is a kettő... 
Üdv” 

 
 

http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=170 

Sajnos nagyon le vagytok maradva az "ébredésben". A jóbikozás meg az egyéb szarvezetek körüli ilyen-
olyan szing a biliben elterelte a figyelmeteket. Remélem ma már talán képesek vagytok befogadni legalább a 
valóság töredékét. 

Imre 
 
Szóval, … 
 
 

 
 

 
 

www.tejfalussy.com

http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=170



