NÉPSZAVAZÁSRA JAVASOLT 4 ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS

Kód: 4alkotmanyossagi-170204

1./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy – az Európai Unió vezetői és az izraeli vezetők egymással
megegyezése alapján, amit a népszavazást mellőzve (!), 2010. november 8-án Magyarországra kötelezőnek
fogadott el az Országgyűlés – a Magyarországra liberalizáltan betelepülni engedett izraeli cégekkel bejövő
izraelita cégtulajdonosok és az általuk alkalmazottként behozható izraeli, ukrán stb. izraeliták – az ideszült
gyerekeik nevére a termőföldet és egyéb ingatlanokat, akár Magyarország teljes területét is megszerezhetik,
végrehajtva az Izraelita Szövetség által 1910 óta fenntartott alábbi terrorista talmudista szemita tervet???
A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából: Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az
Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S.
XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta: „Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs
egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két
országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti,
zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba
vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő
anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már
is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a
galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok
kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek,
hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”
2./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy amióta 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik bemérték, hogy
életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a kálium túladagoló és vagy konyhasóhiányos étkezés,
azóta kálium túladagoló és konyhasóhiányos étkezésre felbiztatással és kényszerítéssel (lásd: Nemzeti Stop
Só Program, Menzareform, Chipsadó) programszerűen csökkentik a magyarok élethosszát és természetes
szaporodóképességét??? A mi kiirtásunkra is alkalmazzák az izraeli parlamentben a galileai megbízott
által előadott „König memorandumként elhíresült” fajirtási tervet????? Azt, hogy: „ . . . ki kell rekeszteni
az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek;
folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az
arab népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának a csökkentésére.
A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezője.*” (Mit
kell tudni a palesztinokról? Kossuth Könyvkiadó 1981., 71. oldal.) (Ezért bíztatják fel újabban az interneten
a magyarokat is a BONSALT Star kosher tanúsítványos patkányméreg hatású kálisóval való ételízesítésre?)
3./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő Magyarországra betelepülni engedni olyanokat, akiknek előírják a
(vallásos zsidók mindennapjait ma is szabályozó Talmud és Tóra) törvénykönyveik, hogy csak ők ihassanak
tiszta esővizet (desztillált vizet), mindenki más csak szennyezettet ihasson, és hogy csak zsidó gyógyíthassa
magát desztillált vízzel és sós kenyérrel, nemzsidó egy se, lásd: „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ
pedig a maradékot” (Talmud, Taanith 10 a. lap), 83 betegség elmúlik egy korsó (desztillált) víztől és (NaCl
konyhasóval) sózott kenyértől” (Talmud, Baba kamma 93 b. lap., 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26.)???
4./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy a Cionkáté előírja: „Százszázalékosan zsidó munkát minden
zsidó vállalatnál”??? Balogh Elemér: A cionizmus és antiszemitizmus igazi arca, Szikra, Bp. 1955., 88. old.
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Jogos védelem- és jogos önvédelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.) előadja:
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1./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy – az Európai Unió vezetői és az
izraeli vezetők egymással megegyezése alapján, amit a népszavazást mellőzve
(!), 2010. november 8-án Magyarországra kötelezőnek fogadott el az
Országgyűlés – a Magyarországra liberalizáltan betelepülni engedett
Izraeli cégekkel bejövő izraeli cégtulajdonosok és az általuk alkalmazottként
behozható izraeli, ukrán stb. izraeliták – az ideszült gyerekeik nevére a termőföldet
és egyéb ingatlanokat, akár Magyarország teljes területét is megszerezhetik,
végrehajtva az Izraelita Szövetség által 1910 óta fenntartott alábbi
terrorista talmudista szemita tervet???

A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA
94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából: Russischen Invaliden (1910 dec.
30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a
magyar lapok is közöltek.A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerint a következőket tartalmazta: „Testvérek! Hittestvérek! Az egész
földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint
Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie,
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba
vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek.
Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a
kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi
szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk
már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a
galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó
kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s
egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”

2./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy amióta 1950-ben Nobel díjat
kaptak, akik bemérték, hogy életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a
kálium túladagoló és vagy konyhasóhiányos étkezés, azóta kálium túladagoló
és konyhasóhiányos étkezésre felbiztatással és kényszerítéssel (lásd: Nemzeti
Stop Só Program, Menzareform, Chipsadó) programszerűen csökkentik a magyarok
élethosszát és természetes szaporodóképességét??? A mi kiirtásunkra is
alkalmazzák az izraeli parlamentben a galileai megbízott által előadott
„König memorandumként elhíresült” fajirtási tervet????? Azt, hogy: „ . . . ki
kell rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy
azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab földek
elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az arab
népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának
a csökkentésére. A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a
hivatalos kormánypolitika kifejezője.*” (Mit kell tudni a palesztinokról?
Kossuth Könyvkiadó 1981., 71. oldal.) (Ezért bíztatják fel újabban az
interneten a magyarokat is a BONSALT Star kosher tanúsítványos patkányméreg
hatású kálisóval való ételízesítésre?)

3./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő Magyarországra betelepülni engedni
olyanokat, akiknek előírják a (vallásos zsidók mindennapjait ma is szabályozó
Talmud és Tóra) törvénykönyveik, hogy csak ők ihassanak tiszta esővizet
(desztillált vizet), mindenki más csak szennyezettet ihasson, és hogy csak
zsidó gyógyíthassa magát desztillált vízzel és sós kenyérrel, nemzsidó egy
se, lásd: „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot”
(Talmud, Taanith 10 a. lap), 83 betegség elmúlik egy korsó
(desztillált) víztől és (NaCl konyhasóval) sózott kenyértől” (Talmud, Baba
kamma 93 b. lap., és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26.).

4./Ön(ök) szerint nem alkotmánysértő, hogy a Cionkáté előírja:
„ Százszázalékosan zsidó munkát minden zsidó vállalatnál”???
Balogh Elemér: A cionizmus és antiszemitizmus igazi arca,
Szikra, Bp. 1955., 88. old.
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