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A CEU ala-pí-tója dísz-he-lyet ka-pott a Job-bik-ban - Soros kulcs-em-bere a Jobbik kongresszusán avagy amikor már az árulók is marakodnak a koncon

Sindzse, kedd 09 október 2018 - 08:37:54

Volner János folytatja a nagy leleplezQ hadjáratot.
El-ké-pesztQ, mi min-denre derül fény a Job-bik sötét bugy-ra-i-ban.
So-ro-sék már a párt-ban.
(Portálunk érdeklQdéssel várja, hogy mik derülnek még ki a nemzetinek hazudott, a zsidóság által alapított
magukat "tiszta párt"-ként aposztrofáló hazaáruló gittegylet házatájáról!)

"Végtelenül elszomorító, hogy Sneider Tamás vagdalkozni kezdett és hazugsággal vádolt meg engem.
Tamás, ezzel a mocskolódással csak ártasz a Jobbiknak és csökkented a kormányváltás esélyét!
Nem én hazudtam a Jobbik jelenlegi vezetésének Soros-kapcsolatairól és nem én vezetem félre a tisztességes,
hazaszeretQ emberekbQl álló tagságot sem.
Azt állítod, gátlástalanul hazudok, amikor a szabadkQmqves-spekuláns Soros György hálózatával fenntartott
kapcsolataitokról beszélek? De hiszen ez a valóság!
Csak az ilyeneket nem írjátok bele a kiáltványokba és elhallgatjátok a becsületes emberekbQl álló tagság elQtt!
Nézzük csak a Gyöngyösi Márton által szervezett brüsszeli konferencián résztvevQket:

Teplán István
a Soros-féle CEU alapítója
Teplán István - a Soros-féle CEU alapítója,

Meszeris Tamás - LMP-s EP-képviselQ, a Soros-féle CEU

programkoordinátora, nem mellesleg volt SZDSZ-es, Monika Ladmanova - "genderjogi" aktivista és szakértQ, a Prágai Soros
Alapítvány munkatársa, egy migránsokat segítQ alapítvány munkatársa,

aki a Facebook-oldalán lelkesen reklámozza a

melegfelvonulást Ezeket a Soros-embereket talán a legyek hordták össze?
Nem érzitek, mennyire gáz ez?
Tamás, mi elvileg egy nemzeti párt vagyunk!
Ráadásul

Teplán Istvánt

képesek voltatok Dúró Dóra nyakába varrni, holott bevallottan

Kepli Lajos hozta Qt a Jobbikba .

Miért hazudtok, miért rágalmaztok?
Mondjatok igazat! Ne hazudjatok arról sem, hogy a Teplán Istvánnal való kapcsolatot évekkel ezelQtt megszakítottátok!
Hiszen te magad bizonyítod a Facebook-oldaladon közölt fényképpel, hogy ebben is hazudtok!
A kép néhány napja, a Jobbik szeptember 29-én megtartott kongresszusán készült, a Soros-féle CEU alapítója elit
helyen, közvetlenül mögöttetek ül, Gyöngyösi Márton külügyes kollégáival.
Akkor ki is hazudik itt?Tamás, azt kérem, hogy a Jobbik alapszabályában meglévQ lehetQség szerint tartsunk rendkívüli
tisztújítást!
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Ki akartok zárni, pedig nem ez a megoldás!
A Jobbikot a magát liberális, balközép pártként meghatározó, önmagát felszámoló LMP-vel és már említett
Soros-emberekkel tönkre fogjátok tenni!
Tamás, azt kérem, hogy a Jobbik alapszabályában meglévQ lehetQség szerint tartsunk rendkívüli tisztújítást! Ki
akartok zárni, pedig nem ez a megoldás! A Jobbikot a magát liberális, balközép pártként meghatározó, önmagát
felszámoló LMP-vel és már említett Soros-emberekkel tönkre fogjátok tenni!

IdQk&ouml;zben &uacute;jabb elk&eacute;pesztQ r&eacute;szletek der&uuml;ltek ki Soros Gy&ouml;rgy Jobbikba k&uuml;ld&ouml;tt
ember&eacute;rQl. Kider&uuml;lt p&eacute;ld&aacute;ul, hogy Demszky G&aacute;bor szqkebb politikai kabinetj&eacute;nek is
tagja volt. Soros konkr&eacute;t utas&iacute;t&aacute;sokkal l&aacute;tta el a Jobbik k&ouml;r&uuml;li teendQket illetQen. Kattintson!

(Portálunk érdeklQdéssel várja, hogy mik derülnek még ki a nemzetinek hazudott, a zsidóság által alapított magukat
"tiszta párt"-ként aposztrofáló hazaáruló gittegylet házatájáról!)

