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BŰNÖZŐ A HAZAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER?
NYÍLT LEVÉL
Kedves Mindenki!
A Bankszövetség és az MTI hivatalok hivatalos személyként nyilatkozói dokumentált
közös felbiztatása okozta az adósok kárát. Azt, hogy a bankosok sokkal többet követelnek
tőlük, mint amennyit akkor kellene fizetniük, ha nem vették volna fel az ún. "olcsóbb
devizahitelt". Mindegy, hogy mennyivel többet követelnek, mint amennyi a nem devizahitel
kamata lett volna. Mindegy, hogyan számolják a többletköveteléseiket. Akármennyi a
többletkövetelés, a kárért, amit a devizahitelesekre kivetett többletkamattal okoznak a
felbiztatókat terheli a felelősség. Ha a tudatosan vagy ostobaságból felbiztatás miatt
keletkezett kár nem évült el, a devizahitelnek nevezett "olcsóbb hitel" felvételére felbiztatók
kártérítési felelőssége sem évülhetett el. Téved vagy tudatosan hazudik aki mást állít, ha
bíró vagy miniszter, akkor is!
Véleményem szerint ellenkereseteket kell benyújtani a konkrétan megnevezett felbiztatók
ellen, azok kárfelelősségének a megállapítására (Megállapítási pert, 1 Ft-os perértékkel,
és fel kell jelenteni csalásért az olyan bírókat, akik illetékekkel és ügyvédi költségekkel
akarják elijeszteni a bűnöző hitegető felbiztatók) által nyilvánvalóan megcsalt
hitelfelvevőket.
Ha az egyéb jogorvoslatot akadályozni igyekvő igazságügyi miniszter Trócsányi semmibe
veszi a közérdekű bejelentésekre rendelkezésére álló határidőt az általam idemellékelt
közérdekű bejelentésnél is, amit hozzá is címzek nem csak a köztársasági elnökhöz,
akkor nekem az róla a személyes véleményem, hogy ő is magyar nép megnyomorító
bűnöző hazaáruló!
Verőce, 2016. 10. 03.
Tejfalussy András okl. vil. mérnök, megoldás kereső oknyomozó
www.tejfalussy.com
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DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata
==========================================================================

Magyar Ember széttépi a szavazólapot
Kedden – szeptember 20-án – jutott tudomásomra az, hogy Dr. Trócsányi Lászlóigazságügyi
miniszter T/11900 szám alatt törvényjavaslatot terjesztett elő ebben a hónapban új Polgári Perrendtartásról.
Ennek a törvényjavaslatnak alábbi rendelkezése tartalmazza azt, hogy a bírósági eljárások megkerülésével
– végrehajtási záradékkal – elrendelt végrehajtások megszüntetése iránti peres eljárás kezdeményezése
jövőben milyen esetekben lehetséges:
528. § (2) Az adós keresettel kérheti a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy
tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetését vagy korlátozását,
ha
a) a végrehajtani kívánt követelés, illetve a végrehajtási jog elévült,
b) a követelés vagy annak egy része megszűnt,
c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le, vagy
d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni.
Tekintettel arra, hogy ennek a törvényjavaslati rendelkezésnek országgyűlési elfogadása előtt végrehajtás
megszüntetése iránti peres eljárásra az 1952. évi III. törvény alábbi rendelkezése szerinti feltételek esetén
kerülhet sor,
369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható
okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet
indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,
b) a követelés egészen, illetőleg részben megszűnt,
c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le,
d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni.
megállapítható az, hogy a Trócsányi féle törvényjavaslat országgyűlési elfogadását követően nem
lehet végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárást az adósnak kezdeményezni még akkor sem, ha
a bank mondjuk egymillió forint kölcsönre vonatkozó szerződés esetén a bírósági eljárások
mellőzésével közjegyzők felhasználásával százmillió forintot hajtat végre a végrehajtó által.
Eddig lehetett végrehajtás megszüntetése iránti pert kezdeményezni az adósnak akkor is, ha akár
szerződési problémák miatt, akár más okból a végrehajtással érvényesíteni kívánt követelés
érvényesen nem jött létre, ellenben Dr. Trócsányi László miniszter úgy döntött, hogy bírósághoz
semmilyen körülmények között nem fordulhat az adós.
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Egyébként pedig Dr. Trócsányi László miniszter arról már 2014-ben gondoskodott, hogy az általa javasolt
törvények alapján nincs az az ordító érvénytelenségi ok, melyre tekintettel az adós szerződés, vagy
szerződési feltételek érvénytelensége iránti bírósági peres eljárást indíthatna.
----------------------------------Az első ilyen 2014. évi törvény miatt – XXXVIII. számú – panasszal Jean-Claude Junker Európai
Bizottsági Elnök úrhoz 2014. november 4-én fordultam, majd miután az Elnök Úr panaszomban írtakkal
egyetértett, ez évben immár harmadik alkalommal tájékoztattak arról, hogy a panaszt intézése miként alakul
az Európai Bizottságnál.
2016. június 30-án Veronica Manfredi Európa Bizottság jogérvényesítési és fogyasztópolitikai
Főigazgatóság egységvezető nevemre szólóan tájékoztatott arról, hogy jövőben a panaszeljárás az EU
Pilot rendszerben 8572/15. számot kapta, majd többek között az alábbiakat írta:
„Az uniós jog magyar állam általi esetleges megsértésével kapcsolatban a Bizottságnak meg kell
tudnia állapítani az esetlegesen megsértett konkrét uniós rendelkezéseket, és információval kell
rendelkeznie az uniós irányelv nem megfelelő átültetésére vagy a vonatkozó szabályoknak meg
nem felelő közigazgatási gyakorlatra utaló tényekről.
Megerősíthetem, hogy az Országgyűlés által 2014-ben elfogadott fenti törvényekre vonatkozó
aggályokkal kapcsolatban mástól is kaptunk hasonló panaszt.
Örömmel tájékoztatom, hogy a bizottsági szolgálatok az Ön és mások panaszai alapján az EU
Pilot rendszer útján konkrét kérdéseket intéztek a magyar hatóságokhoz a magyar
jogszabályoknak a 93/13. EGK irányelvnek és a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának
való megfelelésével kapcsolatban.
A kialakult gyakorlat alapján a Bizottság kapcsolatba lép azt érintett tagállami hatóságokkal, és
tájékoztatást kér vagy megoldást keres a problémára. Csak ily módon állapítható meg teles
bizonyossággal a ténybeli és a jogi helyzet minden aspektusa, és vonható le a megfelelő
következtetés.”
Hozzáteszem azt, hogy miután a panaszeljárásban tehát a magyar hatóságokhoz konkrét kérdéseket
tettek fel a 93/13 EGK Irányelvével kapcsolatban júniusban erre Dr. Trócsányi László miniszter egy
„miként kell borsót hányni a falra” nemtelen gyakorlatot folytatva válaszolt a szeptemberi törvényjavaslatával.
Csütörtökön – szeptember 22-én – ilyen előzmények után vártam kisebb csapatot ügyvédi irodámban
egyéni problémáik rendezése végett, de indokoltnak tartottam előzetesen őket tájékoztatni a devizában
nyilvántartott forint kölcsönszerződések bírósági rendezésével kapcsolatos újabb problémákról.
Ezt a tájékoztatásomat hallgathatják meg az alábbi címen,
https://www.youtube.com/watch?v=J7XsuGfshhk
illetve olvashatják el a tájékoztatásom írásbeli változatát az alábbiakban.
Több választ is kaptam eddig erre a tájékoztatásomra, és engedjék meg azt, hogy legutóbbi most
megosszam Önökkel:
From: u……………..@gmail.hu [mailto:u……………….@gmail.hu]
Sent: Saturday, September 24, 2016 5:16 PM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Kérem olvassa el..
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Meghallgattam beszédét többször is és közelemben mindenkivel megosztottam. Kérdezték ki ez az ember
mire én mondtam nekik Ő az én és hozzám hasonlóan devizakárosult emberek védőangyala.
Bevallom önnek Siófok óta van újra életem. Én (mi) károsultak sosem fogjuk tudni ténylegesen meghálálni
önnek azt a rengeteg időt,energiát és munkát amit ezidáig beletett a megmentésünkért folytatott harcába.
Tudom,hogy most is van már fegyvere ha meglépik a mocskok amit terveznek.
Én az ön szavaira figyelve sosem fogom feladni és szerintem hozzám hasonlóan jópár ezren szintén igy
fognak tenni. Egészséget,erőt kivánok önnek eme áldozatos harcban a győzelemig és azután is. Eddig
minden utasitását feltétel nélkül megtettem ezután is megteszem.
Nem terveztem elmegyek szavazni,de önt idézve szétfogom tépni szavazó lapot a mocskoknak.....
Tisztelettel U…………………..
--------------------------------A levélben írt hálára talán leginkább Kennedy szavaihoz hasonlókkal tudok válaszolni.
„Ne azt nézd, hogy mit adott neked a Hazád, hanem azt, hogy Te mit adtál a Hazádnak.”
Siófokon 2016. szeptember 25. napján.
Léhmann György
=====================
2016. november 22-i tájékoztatóm írásba foglaltan:

„Köszöntöm Önöket, és engedjék meg azt, hogy mielőtt az egyéni problémákra rátérnénk,
általánosságba is foglalkozzak azzal a problémával, hogy mi is történt mostanában a devizában
nyilvántartott forintkölcsön szerződések adósságaival.
Sajnos gyalázatos dolgokra készül a kormány, illetve azt már meg is tette az Igazságügyi Minisztere
révén, illetve az Országgyűlés. Szeptember hónapban terjesztette elő ugyanis Trócsányi László
Igazsági Miniszter azt a törvénytervezetét, ami egyébként a T/11900 számot viseli és ezzel egy új
Polgári Perrendtartás lép életbe, hatálya a törvény elfogadása esetén.
A korábbi, az 1952. évi III. törvénynek 369. § a. pontja szerint a végrehajtani kért követelés,
amennyiben érvényesen nem jött létre, abban az esetben végrehajtást megszüntető pert lehetett
indítani. Azt, hogy érvényesen mikor nem jött létre, általában arra gondoltunk, hogy a szerződés
érvénytelen, vagy a szerződési feltétel a szerződésben érvénytelen. Hát temérdek probléma volt
ezekben, és általában sikeresek is voltak a végrehajtás megszüntetési perek, sajnos akadályoztatva
voltak a bírók, de ez megtörtént.
Na most ezt tette semmivé ezt a lehetőségét az adósoknak a mostani törvény, illetőleg
törvénytervezet 528. § 2. bekezdés a pontja szerint már nem akkor lehet a végrehajtani kívánt
követelést megtámadni végrehajtás megszüntetése iránti perrel, ha érvényesen nem jött létre,
hanem akkor, ha elévült. Hát ilyen elévülési probléma én nem is emlékszem arra, hogy bármikor
előfordult. ez egy mondvacsinált probléma, tehát ezzel azt akarta elérni a törvényhozó, hogy
bármilyen körülmények között jött létre a a végrehajtás során érvényesíteni kívánt követelés, a
leglehetetlenebb összegeket tartalmazhatja, a legborzalmasabb kölcsönszerződésbe foglaltak
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alapján jár el a bank, abban az esetben is az adós egyet tehet, vagy fizet, vagy kiverik a házából, de
ezt mindenképpen meg kell neki szenvedni.
Azért is érdekes ez a rendelkezés, mert ettől az új törvénytől függetlenül a Magyar Nemzeti Bank
természetesen készül az adósoknak újabb kárt okozni. Számomra ez azért természetes, mert
Matolcsynak hívják ennek a vezetőjét. Aki már egyszer lenyúlta az adósoktól 260 milliárd forintot
csak azért, mert sikerült 2014-ben, akkor is Trócsányi miniszter által keresztül erőltetni három darab
szintén meglehetősen ócska törvényt. Amit egyszerűen gyalázattörvényeknek nevezek. Hát most
Matolcsy úr most ismét elemébe fog kerülni, és most majd a jegybanki alapkamat módosításával
megmutatja, hogy 260 milliárd forintnál többet is le tud szedni az adósokról azon egyszerű oknál
fogva, hogy a mostani 0,9 tizedes jegybanki alapkamatot egy pillanat alatt 3-4 százalékra felemeli.
Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy mindenki törlesztő részlete néhány hónapon belül 30-40
százalékkal emelkedik. Hát ezeket az aljasságokat, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, én
nem tudok addig semmibe most belevágni, míg nem tisztázom, hogy ez hogy fordulhatott elő.
Ez a törvénytervezet, azért gyalázatos, mert teljesen mindegy, hogy ezek után a bank vétlen
elnézése folytán a 10 milliós tartozásból százmilliós lesz, mert a kisasszony egy nullát még hozzáír,
vagy egyéb aljasságok előfordulnak a kölcsönszerződés szerkesztése során, a közjegyzői
ténytanusítvány kiállítása során, a végrehajtó egy másik közjegyzőnek közjegyzői záradékával
minden további nélkül akár 100 millió forintot fog behajtani 4 millió forintos kölcsönszerződés után,
hiszen a nem érvényesen létrejött, végrehajtás során követelt összegeknél nem lehet pert indítani.
Egyszerűen nem hinném el, hogy Európában ilyen előfordul, ha nem látnám azt, hogy idáig mi volt a
folyamat. A legutóbbi része az volt ennek a történetnek, hogy volt egy 2014. november 4-i
panasztételem Jean- Claude Junkerhez az Európai Bizottság Elnökéhez, és meglepő módon, számomra azért meglepő, mert valamivel magasabb pozicióban van, mint a mi Miniszterelnökünk,
akit most Orbán Viktornak hívnak – természetesen válaszolt, és azt mondta, hogy helyes a
gondolatom, hiszen az adósokat a fogyasztói szerződés esetén az igazságszolgáltatásnál nem
érheti hátrány. Ez azért volt érdekes, mert 2014-ben amikor a XXXVIII. törvényt meghozták, akkor
ennek a 4.§ és azután később a XL. törvény 37. és 39. §-a egyszerűen elzárta annak lehetőségét
nemzeti jogszabály szerint, hogy a kölcsönszerződést, vagy annak feltételeinek érvénytelenségét
megállapítani kérhessék bíróság előtt.
Tehát Jean-Claude Junker válaszolt, a panaszeljárást ígérte hogy beindul, ha Magyarország nem
javítja ki sürgősen ezeket a törvényeket. Ezt a törvényt Trócsányi miniszter úr terjesztette elő és
egyhangúan fogadta el az egész országgyűlés. Kitérnék arra, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak
mondott pártok is és a legkisebb pártok is – szóval úgy aljas ez a banda ahogy van. Hiszen
valamennyien látták, világosan látták hogy ha érvénytelen a szerződés, mondjuk az
árfolyamváltozásnak a terheit törvényesen a banknak kellene viselni, és ezt nem lehet a bíróság
előtt érvényesíteni mert erre kellett ez a törvény, hogy lehet ezt megszavazni? Azért mert
egyszerűen aljasak. Határozottan ez a véleményem, úgy ahogy van az országgyűlési képviselők
mindegyike, aki ezt a törvényt 2014. július 4-én megszavazta.
Azóta ezeket egyszerűen hazaárulóknak tartom. Na most ez volt tehát az a törvény, amire JeanClaude Junker az álláspontomat átvette, mellém állt, illetve nem mellém, hanem az adósokat úgy
érezte, hogy most már illik megfelelő módon támogatni. Ennek volt tehát az eredménye az, hogy
júniusban ebben az évben immár harmadik levélváltás volt, és a Jogérvényesítési Főosztály
Vezetője, Veronica Manfredi tájékoztatott, hogy a magyar kormányt, magyar hatóságot tájékoztatták,
hogy ilyenfajta törvényalkotást ne hozzanak, tehát ügyeljenek arra, hogy a fogyasztói
szerződéseknél az igazságszolgáltatással kapcsolatosan hátrány nem érheti semmilyen törvényben,
ezért tehát ez már június 30-án tudott volt a magyar hatóságok előtt a Manfredi féle levél szerint.
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Majd utána meg merte tenni Trócsányi miniszter azt, hogy egyszerűen kizárta a lehetőségét annak,
hogy most már nem csak az érvénytelenséget nem tudjuk érvényesíteni a nemzeti jog szerint,
hanem teljesen mindegy, hogy a bank hány száz millió forintot, akár ezer millió forintot ránk ver, ez
ellen tiltakozni nem lehet bíróság előtt, végrehajtás megszüntetése iránti pert nem lehet
kezdeményezni. Ez volt egyetlen értelme annak, hogy egy új polgári perrendtartást is képesek voltak
létrehozni csak azért, hogy végre rendesen kiirthassák azt a néhány százezer vagy esetleg millió
embert gazdaságilag mindenképpen – és hát végképp tönkre tegyék ezt az országot.
Hát ez indít engem arra, hogy most néhány szóval mai munkám végeztét megelőzően most
általános tájékoztatót tartok, nem tudom még egyenlőre, hogy most mit fogok tenni.
Hibáztatom természetesen Jean-Claude Junkert hibáztatom Manfredit, hiszen miért kell ezzel két
évig vacakolni. Hát nem látják azt, hogy ki ez a kormány? Nem látják azt, hogy milyen ország
vagyunk? Nem látják azt, hogy az öngyilkossági statisztika hol tart? 2012-es öngyilkossági
statisztika alapján Magyarországon 100.000 főre jutó öngyilkosságok száma 19,1. Nézzék meg, az
összes környező országnál 11 embert nem haladja meg, azaz pluszban vagyunk 8 öngyilkossal. Ez
százezerre. Ha ezt felszorozzuk százzal, akkor ez évente hazánkban nyolcszáz ember. Pluszban.
Hogy nem sül le a pofájukról a bőr amikor ezeket az adatokat látják. Ez 2012-es adat és azóta ez a
szám csak növekszik. Romániában tizenegy, Szlovákiában tíz, egyszerűen természetesen mélyen
fel vagyok háborodva.
És mernek ilyen 11900-as törvényjavaslatot előterjeszteni, hogy ha lehet most már 100.000
emberből 30 dögöljön meg ebben az évben. Mert ennek ez lesz a vége. Mert ha valaki észre veszi
azt, hogy teljesen irreálisan tízszer annyit kérnek, mint ami járna, mert ilyen kölcsön nem is volt és
sehova nem fordulhat emiatt, elő a kötelet és akasztja fel magát. De ez a céljuk, ezt csinálják?
Végtelenül aljasoknak tartom őket.
Hát körülbelül ezeket akartam volna elmondani, hát az előző folyamatokat már feltehetően tetszenek
tudni, hogy mi volt idáig, előzménye volt azért ez a Wellman féle kirohanás a bankok felé, hogy
bocsánatot kért a bankoktól mert véletlenül elmult év november 25-én a Kúria az adósoknak
kedvező döntést hozott, úgy lehetett volna gondolni azt, hogy ezek beerősítenek, aztán Wellmannak
– Dr. Wellmann Györgyről beszélek a Kúria Polgári Kollégiumának Vezetőjéről – valahogy nem
sikerült a Kúriánál elérni azt, hogy ilyen mértékben megsértsék az adósok jogait, hát így került sor
most erre a törvénytervezetre.
Mondanom se kell, el vagyok keseredve, az ember nem hagyja abba ezeket, hiszen ezt nem lehet
abbahagyni, és rengeteg törvényhely van, amibe még igyekszem belekapaszkodni, de hát azt is
tudjuk, hogy a bíróságot is sakkban tartja ez a kormány, a hatalmat gyakorló értelmiségi, és
nemcsak a kormányzat. Eszemben sincs nekem a jelenlegi kormánnyal bajlódni, amikor az egésszel
van bajom. Hiszen nem volt senki 2014. július 4-én, aki nem kívánta volna azt hogy az adósok minél
lehetetlenebb helyzetbe kerüljenek, ezért az egész egyforma. Ezek, akik azt mondják, az
úgynevezett október 2-i népszavazásnál, hogy igen, vagy nem, ez egy merő cirkusz.
Talán felnyitotta a szememet a törvénytervezet arra, hogy mire kell az október 2-i népszavazás.
Mindenki tudja, hogy egy értelmetlen akció ez, ennek ellenére ezerrel hirdetik, hogy aki magyar – azt
hiszem ezt mondta legutóbb Bayer Zsolt – aki magyar, az nemmel szavaz. Én azt üzenem
mindenkinek, hogy aki a szavazó urnáknál megjelenik és nem tépi szét a szavazólapot, az nem
magyar. Kedves Bayer Zsolt színvonalára vagyok kénytelen lesüllyedni.
Mert miért is tartják a szavazást. Mert ezt a népszavazást nem azért találta ki a kormány és nem
azért találta ki a Fidesz, és aki ezt kitalálta – mit tudom én hogy ki, hiszen nem érdekelnek engem
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annyira, hogy tájékozódjak ebben – nem azért találta ki, mert a migráns ügyet, ezt az európai ügyet
bármiképpen meg tudják oldani. Ez a heccelés, ez a felheccelés számomra most már kizárólag azt
jelenti, most már világossá vált, hogy ezt a 11900-as törvénytervezetet ezt majd az Országgyűlés
éppen úgy, mint július 4-én tette természetesen egyhangúan, vagy valami látszat nem egyhangúság
mellett megszavazzák. Mert ezek erre is képesek, bármire képesek ezek a parlamenti képviselők
pártoktól függetlenül. Tehát ezek fogják magukat és megszavazzák és akkor most már ettől kezdve
bíznak abban, hogy végrehajtás megszüntetése iránti pert semmiképpen nem lehet indítani és
szabad a vásár.
Az egyik közjegyzőhöz berohan a bank, mutogat valami ócska papírt a kimutatásokról, tetszése
szerint mond egy összeget, a közjegyző ugye gondoljunk arra, hogy mit is mondott a Fővárosi
Közjegyzői Kamara Elnöke – emlékeim szerint Dr. Parti Tamás – az meg azt mondja, hogy
tartalmilag a közjegyző nem jogosult felülvizsgálni, azután lesz ebből egy közokirat, egy másik
közjegyző pedig pláne nem tudja felülvizsgálni, a végrehajtó pedig egyet tehet, hogy amikor ezt az
összeeszkábált ócskaságot a bank majd odateszi, végrehajt. És kuss az adósnak.
Hát ennyi volt, mélyen fel vagyok háborodva ez természetes Abba ellenben nem hagyjuk, ez
gondolni való.
Haragszom azért. Haragszom azért a magyarokra is egy kicsit, főleg az Erdélyiekre. Apámék,
Anyámék Erdélyből jöttek, én többet az életben oda nem megyek. Hogy lehet azt, hogy Tusnádfürdőn megfordulnak ezek úgy július vége táján, tapsoltatják magukat ezek, akik most itt ki akarják
irtani több százezer emberét.
És akkor odamennek tapsoltatnak, és nem szólal meg egy erdélyi ember sem, hogy de kedves
Miniszterelnök Úr, ne nyúzza már tovább ezt a népet, ne tegye tönkre. Egy erdélyi embernek sincs
ennyi esze?
És a többi külföldön maradt magyarnak sincs? Utálom őket. Nem képesek észrevenni azt, hogy az
anyaországban mi folyik? Most már lassan azt mondom, hogy könnyű nektek Romániában ugatni,
hiszen ott nincs olyan állapot mint nálunk. Hát nálatok nincs Trócsányi.
Haragszom az anyaországban élő magyarokra. Egy ócska néhányezer forintos díj miatt, erre a
netadóra majd leszakad az Erzsébet híd a tüntetőktől. Póka László pedig tisztességgel meghirdeti
tüntetését és húszan veszik körbe? Röhögő görcsöt kap a többi magyar, hogy pusztul a nép? Hát
már egymillió ember kint van az országból, most meg megy újabb egymillió ember ez után a törvény
után. Röhögünk ezen erzsébethidiak?
Szóval ennyi a mondanivalóm.
És az a javaslatom mint ahogy említettem, mivel ez a szavazás nyilvánvalóan a kormány
legitimációja érdekében tartja a Fidesz, vagy a Kormány, azt akarja ezzel elérni, hogy mivel szembe
fordultak Jean-Claude Junkerrel, szembe fordultak az Európai Bizottsággal, így fogadjuk el a
Kormánytól azt, hogy ebben az ügyben is, ebben a panaszeljárásomban is szembefordul.
És azt csinálhat ettől kezdve Magyarországgal a nép felhatalmazásával ebben az ügyben, amit csak
akar. Nem migráns ügy ez, egy fenét. A magyar emberek kiirtásáról van itt most szó. Én magam
részéről természetesen azt mondom, hogy október 2-án, ha bemennek a szavazófülkébe, - mint
ahogy mondtam Bayer Zsolt után nekem is szabad így fogalmazni –
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nem magyar ember az, aki nem tépi össze a szavazólapját, és nem teszi be úgy a borítékba.
Hát ennyit akartam mondani csütörtökön, 2016. szeptember 22-én”
----küldöm...

VERESS Tibor
+36 30 399 50 91
Honlapok
www.veress.webnode.hu
www.veresstibor.webnode.hu
---------- Továbbított levél ---------Feladó: Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
Dátum: 2016. szeptember 25. 11:24
Tárgy: Magyar ember széttépi a szavazólapot
Címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

www.tejfalussy.com

