
2831, Tarán, Sport u. 14.
(KDAndras, 2010.05.11 13:36) 

Tisztelt Bősze Úr,
szívből gratulálok és köszönöm a Magyarság nevében.
Támogatom, csatlakozom.
egy hozzáértő Ember igazi szakértelme látszik a keresetben, az egész iratban. 

Válasz 

5540 Szarvas Semmelweis u.11.
(Marton Zsolt, 2010.05.06 13:43) 

Gratulálok Bősze Úr!
Megjegyzem,hogy lehetne kérni az "érvényes menetjegyet" a féljelentőktől.De ha úgy 
vesszük,akkor az akkori államnak költségei voltak.Ennek kamatos megtérítésével is lehet kezdeni 
valamit.Szóval az utazás az megtörtént.A miértje(ideológiai nézet) más témakörhöz tartozik.Így is 
meg lehet ezt a dolgot közelíteni...
Továbbá,miért vannak a hiteles dokumentumok 60-90 évig még titkosítva a holokausztról?
Oroszország,jelenlegi tudásom szerint 72 ezerről beszélt,utoljára. 

Válasz 

2086 Tinnye Berkenye u. 4.
(Csapó István Miklós, 2010.05.05 17:19) 

Csatlakozom 

Válasz 

4400.Nyíregyháza,Krudy köz 5.2/7.
(Kolozsi Imre, 2010.05.04 11:01) 

Gratulálok Önnek Bősze úr!Végre egy hozzáértő ember kellő szakértelemmel r e a g á l t!
TÁMOGATOM,és CSATLAKOZOM! 

Válasz 

8200.Veszprém.Bányai Júlia u.6.
(Dr.Nagy Sándor, 2010.04.29 23:41) 

Tisztelt Bősze Úr!
Szívből gratulálok,köszönöm minden magyar nevében amit
tett e két igaz ügyben.Sajnálom, hogy eddig a városban nem találkoztunk, mindenesetre szeretnék 
Önnel kezet szorítani, mielőbb.Jónak tartom az u.n.csatlakozási 
nyomtatványt.Köszönettel:<nagysandor60@freemail.hu> 

Válasz 

8200.Veszprém.Bányai Júlia u.6.
(Dr.Nagy Sándor, 2010.04.29 23:40) 

Tisztelt Bősze Úr!
Szívből gratulálok,köszönöm minden magyar nevében amit
tett e két igaz ügyben.Sajnálom, hogy eddig a városban nem találkoztunk, mindenesetre szeretnék 
Önnel kezet szorítani, mielőbb.Jónak tartom az u.n.csatlakozási 
nyomtatványt.Köszönettel:<nagysandor60@freemail.hu> 



Válasz 

1083 Budapest
(Földesi Gizella, 2010.04.28 18:33) 

Tisztelt Bősze Úr!
Szeretnék gratulálni Önnek.
Bár én sem tudok róla, hogy családomban hasonló történt volna, az Illionis Állami Bíróság felé tett 
beadványát én is szeretném támogatni, hiszen mint Magyar Állampolgár érintett vagyok. Az előző 
hozzászólókhoz hasonlóan szintén várnék egy csatlakozási nyomtatványt, amit kitölteni és 
továbbítani lehetne többek felé is.
Üdvözlettel: Földesi Gizella (foldesig@gmail.com) 

Válasz 

1149 Bp., Bíbor u. 3.
(Jónásné Nagy Mária, 2010.04.28 10:14) 

Tisztelt Bősze Úr!
Gondolom, tudja, hogy ébred a nemzet. Ezt a "hatalmas" igazságot csak azért közölném Önnel, 
mert bizonyára rengetegen csatlakoznánk a beadványához, nevünket és adatainkat adva. Mert 
remek, találó, és sajnos minden sorában igaz. Az viszont nem várható, hogy mindenki egyenként 
fogalmazzon meg az Ön sémájára egy beadványt, ezért sokkal célszerűbb, és minden bizonnyal 
hatékonyabb lenne, ha az e-mail útján közreadott beadványhoz kapcsolódna egy csatlakozási 
nyomtatvány, amit ki tudnánk tölteni személyes adatainkkal, és tovább tudnánk küldeni. E-mail 
útján nagyon-nagyon sok emberhez jutna el, és sokan odatennénk a nevünket.
Üdvözlettel: jonasria@freemail.hu (Jónásné Nagy Mária) 

Válasz 

Csatlakozás
(Horváth Ferenc, 2010.04.28 10:02) 

Tisztelt Bősze úr!

Gratulálok a cselekedetéhez és - bár olyan családi esetem, mint amit Ön leírt - készséggel 
támogatom a beadványát.
Kérem, hogy szíveskedjék a hf1956@gmail.com mail címemre megírni, hogy milyen adatokra van 
szüksége tőlem a csatlakozási kérelemhez.
Tisztelettel:
Horváth Ferenc 

Válasz 
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