
[ The final countdown.... (részlet) ]

Figyelem, fontos közérdekű közlemény következik!

[ The final countdown.... (részlet)  ]

Önök a Népszuverenitás Mozgalom közérdekű közleményét fogják hallani mindössze 10 percben, 
elnézést a zavarásért!

Erre a rendhagyó tájékoztatási módra azért van szükség, mert a hazánkban súlyosan alkotmánysértő
módon üzemeltetett jogellenes diktatúra több alapvető jogunk között a sajtószabadságot is aktívan 
korlátozza!
Önök például valószínűleg arról sem tudnak, hogy 2019. március 25-óta folyamatosan a nap 24 
órájában üzemel egy pártsemleges, civil demonstráció a sajtószabadságért az RTL Klub előtt.
Erről és még sok másról azért nem tudnak, mert hazánkban minden médiaszervezetre – így az RTL 
Klub-ra is – kiterjedő illegális cenzúrát alkalmaznak, a magyar lakosság ellen!

A cenzúrát azért is alkalmazzák, mert a jelenleg regnáló illegális diktatúrának van egy komoly 
gyenge pontja, mégpedig a Magyarország Alaptörvénye nevű látszólagos jogszabály közjogi 
érvénytelensége, jogi értelemben teljes semmissége, joghatás kiváltására alkalmatlan mivolta.

Ezzel kapcsolatosan a Népszuverenitás Mozgalom az elmúlt 1 év során több médiaszervezethez is 
beadott egy közérdekű, pártsemleges, civil közleményt, hogy tájékoztassa a magyar lakosságot a 
kialakult súlyos alkotmányos válságról és annak kivételes békés rendezési lehetőségéről, mely 
mindannyiunk érdeke, valójában még a jelen diktatúrát tudatlanságból támogatóké is!

Ugyanezt a közleményt 2019. március 15-én beadtuk az RTL Klubhoz is, de annak ellenére, hogy a 
közérdekű információk közzétételét a médiatörvényen túl az érvényes és hatályos Alkotmány is 
előírja számukra, tudatosan és szándékosan hallgatják el a magyar nép elől már 40 napja a diktatúra 
érdekében!

Ez a diktatúra a súlyos alkotmánysértő működésén túl, egyéb sorozatos jogsértéseken keresztül, sok
esetben még a BTK-ba ütköző módszerekkel is de sajnos következmények nélkül, a bankok, idegen 
tőkések kezére játsszák át a magyar lakosság javait, így az ingatlanjainkat is!
Ezért lehetséges az is, hogy a közismerten csalárd devizahitelekből fakadó esetenként 5x-ös vagy 
akár még ennél is nagyobb arányú teljesen irreális követelések miatt a mai napig becsapott, 
jóhiszemű, a nem létező igazságszolgáltatásban bízó jámbor családok százai kerülnek utcára 
naponta, kisemmizve, kifosztva, megalázva, és szisztematikusan ellehetetlenítve.

De nem csak a devizahiteleseket érinti ez probléma, ugyanis az illegális diktatúra rendelkezései 
szerint 2018. január 1 óta a Nemzeti Adó és Vámhivatal is intézkedhet a kilakoltatásról akár már 
10.000 Ft-ot meghaladó közüzemi tartozások esetén is, mégpedig 60 napos határidővel!

Sőt, mivel a súlyosan alkotmánysértő diktatúra eleve jogsértéssel jött létre 2012 elején, ezért már 
arra is láttunk példát, hogy semmilyen valódi tartozás sem szükséges ahhoz, hogy valakit 
kilakoltassanak!
Elég, ha a hatalom valamelyik emberének szüksége van a lakásunkra, még akkor is, ha csak tovább 
kívánja értékesíteni akár az idegen tőkéseknek....

Egy-egy kilakoltatott ember, aki tartalékok és lehetőségek hiányában nem tud önerőből újra talpra 
állni, az átlagos túlélési ideje a statisztikák szerint 8 hónap volt tavaly év végéig!

De amióta az illegális diktatúra vegzálja, üldözi is őket, a személyes tárgyaikat is megsemmisíti, ez 
az időtartam is drasztikusan lecsökken.



Ez a tevékenység nem csak az illegális mivolta, és a magyarok életterületének szisztematikus 
megszerzése okán háborús területszerzésnek felel meg, de a civil magyar lakosság tömeges 
elhalálozása okán is népirtásnak, genocídiumnak minősül!

A diktatúra „kegyéből” fakadó un. Kilakoltatási moratóriumnak az utolsó napja idén április 30-a.
Május elsejétől ismét napi 100 család kerül újra az utcára, mely nem csak az ő személyes sorsuk, de
az egész magyar nép tragédiája is, hiszen ennek minden költségét, beleértve a kilakoltatásukat, de 
még a gyermekek nevelőotthoni gondozásának, etetésének a költségét is a magyar lakosság fizeti 
meg! Az idegen tőkések, akik meg egymás közt csencselnek a töredék áron megszerzett 
ingatlanokkal, röhögnek az egészen!
A legtöbb elárverezett ingatlan értéke fele-harmada, vagy akár negyede a valódi értékének és a 
legtöbb árverést követően 6 hónap alatt már újra eladják ezeket az ingatlanokat!

Ne hagyjuk!

A Népszuverenitás Mozgalom tagjai arra kérik a tisztelt magyar honfitársakat, hogy velünk közösen
álljanak ki a sajtószabadságért, az RTL Klub előtt, kedden, 15:00-s kezdettel, a 22. kerület 
Nagytétényi út 29. szám előtt, a Barátok Köz-ben.

Közös akarattal követeljük, ha kell, kényszerítsük ki a közérdekű közleményünk műsorra tűzését, 
mert ha ez megtörténik, a háborús cselekményként folytatott illegális kilakoltatások lelepleződnek 
és emiatt a folyamat azonnal leáll, ezért több szempont alapján is egyszerre, közös érdekünk 
mindez!

Ne feledjük, hogy a sajtószabadság, mely 19. századi vívmány hazánkban, a magyar nép 
szabadságának egyik fontos tartópillére!
Enélkül nem tudhatjuk, hogy mi történik a magyar lakossággal tőlünk távolabb, ez pedig nagyon 
veszélyes!
1848-ban egy nyomdát foglaltak el a civilek, hogy az igazság elterjedhessen, ma már ilyen 
szélsőséges eszközökre sincs szükség, mindössze tájékoztatnunk kell egymást, akár felvehetjük ezt 
a tájékoztató adást telefonjainkon, megoszthatjuk Interneten, kinyomtathatjuk az információt a saját
otthoni nyomtatóinkon és persze egy törvényes demonstráción ki kell állnunk ehhez közösen a 
jogainkért!
Ne feledjük, minden mi rajtunk áll!
A sajtószabadság helyreállítását senki sem fogja a magyar nép helyett elvégezni, az mindig is annak
feladata volt!

Ezért még egyszer a közleményünk lényege:
A mai napon, kedden, az RTL Klub előtt, a Nagytétényi út 29-nél, 15:00-kor közös kiállás a 
sajtószabadságért, ami az első lépés a jelenlegi diktatúra felszámolásához.
Ezt a demonstrációt nem az illegális diktatúra emberei szervezték, mi nem küldünk senkit sem haza,
mi addig maradunk, ameddig el nem érjük a célunkat!
Ne szalasszuk el, a moratórium vége miatt ilyen alkalom egy év múlva lesz újra, de addigra akár 
10.000 nagyságrendben veszíthetünk el újra ingatlanokat és becsületes honfitársainkat is, 
nyakunkba véve ennek felesleges költségvonzatát „adók” formájában!

A jelen közlemény szövege és hanganyaga megtalálható a weboldalunkon: www.nepszuverenitas.hu

Köszönjük a figyelmet és a megértést!
További kellemes napot kívánunk!

[ Ébredj magyar.... ]


