
Iratjel: BudahazyGyorgyMagyarokVilagszovetsegeHirlevel-160701

Közérdekű nyilvános viszont-tájékoztatás az MVSZ Hírlevél részére

Feljelentettem a legfőbb ügyészeket, akik megtűrik a megalapozatlanul vádaskodó  
ügyészeket, akik szabotálják a magyarokat mérgeztető (lásd melléklet-1), fajirtásban  

közreműködő korrupt és/vagy elmebeteg állami hivatalnokok elleni vádemelést.

Melléklet-1 
A MAGYARORSZÁGI ANTIRASSZISTA MOZGALOM FIGYELEMFELHÍVÁSA

(Röpirat azonosító jel: antirasszista-mozgalom-info-160701)

Budapest, 2016. 07. 01. 
Tejfalussy András (www.tejfalussy.com)

Melléklet-2:
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2016. június 29. 11:11
Tárgy: Budaházy György vádlotti védőbeszéde a Hunnia-perben
Címzett: MVSZ Sajtószolgálat

 A felvétel itt KÖZVETLENÜL  megtekinthető!:  https://youtu.be/QR7_83YidfM

Budaházy György három és fél órás vádlotti védőbeszédét azzal kezdte, hogy visszautasította 
az  ügyészi  vádat  –  amellyel  az  ügyész  meg  is  sértette  –, miszerint  veszélyes  lenne  a 
társadalomra. Nagyon elrugaszkodottnak nevezte az ügyész állítását. Mint hazafias érzelmű 
magyar ember, különösen sértve érzi magát emiatt. „Én, ha valamire, a magyar társadalomra  
biztosan  nem  vagyok  veszélyes.  Az  egész  életem  arról  szól,  hogy  jót  akarok  a  magyar  
nemzetnek.” A Nemzeti Internet Figyelő közzétette a teljes védőbeszéd videóját, amelyet mi is 
továbbítunk,  ekként  is  szolidaritást  vállalva  tagtársunkkal,  Budaházy  Györggyel. Tekintse 
meg Ön is.

A teljes felvételt ide kattintva tekintheti meg.
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https://youtu.be/QR7_83YidfM
https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/06/28/budahazy-gyorgy-szenzacios-vadloi-vedobeszede-a-hunnia-perben-teljes-video/
https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/06/28/budahazy-gyorgy-szenzacios-vadloi-vedobeszede-a-hunnia-perben-teljes-video/
https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/06/28/budahazy-gyorgy-szenzacios-vadloi-vedobeszede-a-hunnia-perben-teljes-video/


Korábban írtuk:
 
Felmentést Budaházynak! - Az MVSZ erdélyi közgyűlése kiáll Budaházy György mellett
 
Az MVSZ Pest Megyei Szervezete kiáll Budaházy György mellett        
 
Fővárosi Törvényszék, II. em. 36., holnap: Budaházy Gyuri melletti kiállás - MVSZ Fővárosi 
Szervezet
 
 MVSZ Sajtószolgálat
8921/160629
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http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2696-fovarosi-torvenyszek-ii-em-36-holnap-budahazy-gyuri-melletti-kiallas-mvsz-fovarosi-szervezet
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2696-fovarosi-torvenyszek-ii-em-36-holnap-budahazy-gyuri-melletti-kiallas-mvsz-fovarosi-szervezet
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2691-az-mvsz-pest-megyei-szervezete-kiall-budahazy-gyorgy-mellett
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2686-felmentest-budahazynak-az-mvsz-erdelyi-kozgyulese-kiall-budahazy-gyorgy-mellett


Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!
 
„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-
ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
 
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja 
következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam 
államközi egyezmények alávetettségében működik.(Alapszabály)
 
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének 
legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
 
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi 
nemzetszolgálatát.
 
 
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. 

3./3 lap, 2016-06-26, Iratjel: MVSZ-t-viszonttajekoztatas-160701

www.tejfalussy.com

http://www.mvsz.hu/
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/nyitolap/szja-1#.Uxp7BM6ghvI



