Tolmács Önkormányzata
Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét
keresem meg. A levelet tájékoztatásul elküldtem a médiának, valamint a parlamenti pártoknak.
A levél tárgyát képező akaratnyilvánítással kapcsolatos Facebook oldal címe:
https://www.facebook.com/groups/1548575958801900/, honlap linkje:
http://nemzetiegyseg.com/Akaratnyilv/index.html.
Kérem levelemet a Képviselőtestület minden tagjának eljuttatni és megismerését Tolmács
minden polgárának lehetővé tenni.
Köszönöm.

Népakarat kinyilvánítása
1. A Századvég közvélemény-kutatási eredménye azt mutatja, hogy Magyarország lakóinak
túlnyomó többsége Magyarország biztonságának megvédésére és a magyar állampolgárok
szülőföldjük kizárólagos birtoklására vonatkozó jogainak biztosítására minden eszközt
felhasználhatónak tart, a nemzetközi szerződésekben foglalt elkötelezettségünktől
függetlenül.

Ez a népakarat nem fejeződik ki a jelenlegi kormány és ellenzék által támogatott rendszer
politikájában, elsősorban a kialakult helyzet oka felfedésének hiánya miatt.
Az aktuális helyzettel kapcsolatos népakarat érvényesülése most létkérdés Magyarország
számára.
Magyarországon a népakarat közvetlen érvényesítését olyan esetben sem teszi lehetővé az
Alaptörvény, amikor a kialakult helyzet az országgyűlési választások idején még nem
volt látható, következésképpen a választópolgárok nem adhattak felhatalmazást a
helyzet kezelésére.
Ennek a demokratikus jogok megsértését jelentő törvényhibának az ellensúlyozására
indítottam népszavazás-kezdeményezést az alábbi kérdéssel:
Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya Magyarország biztonsága és a magyar
állampolgárok Alaptörvényben biztosított jogainak védelme érdekében minden
eszközzel akadályozza meg az illegális határátlépők Hazánkba áramlását, az eddig
illegálisan beáramlókat pedig azonnal toloncolja vissza abba az országba, ahonnan
Magyarország területére léptek.”
Az aláírásgyűjtő ív hitelesítését a NVB megtagadta, azzal az érdemi kifogással, hogy a
minden eszközzel” kifejezés magában foglalja azon nemzetközi szerződések
hatályának felfüggesztését, illetve megszűntetését, amelyeket Magyarország
elfogadott. Az NVB szerint ez vonatkozik a toloncolja vissza” kifejezésre is.
Az NVB által kifogásolt kifejezések a válsághelyzet okára - és ezen keresztül EU és
NATO tagságunk tarthatatlanságára - mutatnak rá. Ezért
polgári kezdeményezésként aláírásgyűjtést indítok a népszavazás-kezdeményezés
kérdésével,
élve a törvényes lehetőséggel, amit az jelent, hogy az aláírásgyűjtő-ív kérdését a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-87934/2015 számú határozattal
polgári kezdeményezésként nyilvántartásba vette.
A fent idézett közvélemény-kutatás alapján a polgári kezdeményezéssel a magyar
állampolgárok legalább 66 %-a egyetért. Ennek kinyilvánítását szolgálja az aláírásgyűjtés.
Kérem tisztelt Polgármester Úr szíves közreműködését abban, hogy
Tolmács településen történő aláírás-gyűjtés is legyen része annak az erőnek, amely a
népakarattal szembesít minden hatalomgyakorló szervezetet és személyt.
Ennek érdekében kérem, hogy a Halasz450405@digikabel.hu címre küldjön egy
szándéknyilatkozatot.

2. A hatalomgyakorlásban részt vevők és ennek következtében a fősodratú média is a
bevándorlás okát az Iszlám Államban jelölik meg Magyarország NATO-tagságából
eredő (ok-eltusoló) érdekből.
Az Iszlám állam kialakulása viszont nem ok, csak annak az oknak a következménye,
amit az USA és a NATO évtizedek óta folyamatos terrortámadásként (politikai és
gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében kifejtett erőszak) kifejtett
Koreában, Vietnamban, Irakban, Afganisztánban és Szíriában.
Az ENSz-től nem anyagi támogatást kell kérni az USA-NATO terrorcselekmények
következményeinek felszámolására (ahogyan azt Orbán Viktor akarja), hanem a BT
tagállamokat kell felszólítani arra, hogy az ENSZ az USA-NATO terrorcselekmények
leállítását követelje és követelését érvényesítse.
A migrációval kapcsolatos polgári kezdeményezést teljesíti ki az a petíció
(http://www.peticiok.com/enszbt_usa_terrorizmus), amely címzettjei az ENSZ BT tagjai.
Kérem, tisztelt Polgármester Úr, hasson oda, hogy a petíciót Tolmács polgárai
megismerjék, ezzel lehetőséget kapva arra, hogy egyetértésük esetén csatlakozzanak
ahhoz.
A petíció szövege:
Petíció az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaihoz
Állítsák le az USA és a NATO gazdasági és politikai hatalom megszerzéséért folytatott erőszakos
(tehát terrorista) hadjáratát, amelynek következménye a megtámadott nemzetek természetes
társadalmi, gazdasági és politikai rendjének megbomlása, ami a támadással azonos,
emberiségellenes önvédelmi intézkedéseket váltott és válthat ki, amelyek
- veszélyeztetik más államok általános és állampolgári biztonságát, és
- hazájuk elhagyására kényszeríti a megtámadott államok lakosságát olyan országokba,
amelyekben vallási, társadalomszervezési és kulturális értékek vonatkozásában egyaránt
idegenek!
Kérjük az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy sürgősen tegyék meg az alábbi lépéseket:

- ENSz felügyelete alatt kötelezzék az Amerikai Egyesült Államokat és a NATO
országokat arra, hogy
= azonnal szüntessék be azokat az emberiesség elleni tevékenységüket, amelyeket
politikai és gazdasági hatalmuk kiterjesztése, és nem indoklásuk szerint - a
demokrácia védelme érdekében tesznek,
= azonnal kezdjék el és egy hónapon belül fejezzék be csapataik kivonását a világ összes
országából,

= azonnal kezdjék el az általuk eddig végzett pusztítás felszámolását, az eredeti állapot
visszaállításával,
= adjanak az ENSZ által meghatározott anyagi kártérítést azoknak az államoknak,
amelyek társadalmi, gazdasági és politikai rendjét megbontották.
- ENSZ felügyelet alatt kötelezzék azokat az államokat és szervezeteket, amelyek az őket
ért emberiség elleni bűntettek következtében önvédelemre kényszerültek, hogy
= ne sértsék az államok általános és állampolgári jogait,
= állítsák vissza a terrortámadás előtti társadalmi, gazdasági és politikai rendszerüket,
= nemzetük egységének fenntartása érdekében fogadják vissza azokat a honfitársaikat,
akik a nemzetüket ért, emberiség elleni bűntett következtében elhagyni voltak
kénytelenek hazájukat, és biztosítsanak nekik egzisztenciális, anyagi és személyes
biztonságot.
3. 1956. október 23-án Magyarország felszabadítását célul kitűző, minden diktatúra
megszűntetéséért indított forradalmat és szabadságharcot a Magyar Nemzet, ahogyan
azt céljai bizonyítják, Pongrácz Gergely 2002. február 20-i szegedi beszéde alapján:
I.

Szabad és független Magyarországot!

II. Magyarország a magyaroké!
III. Mi nem szocializmust, de nem is kapitalizmust akarunk, hanem a sajátos Magyar
Utat járjuk!
Ennek szellemében
a népi akaratnyilvánítás összegzését egy budapesti rendezvényen tartjuk, 2015.
október 23-án
(később meghirdetett helyszínen és kezdő időponttal).
Ekkor
- az aláírásgyűjtő ív kérdésének megfelelő követeléssel együtt adjuk át az aláírásgyűjtő
íveket a közjogi méltóságoknak, határidőt megszabva a követelés teljesítésének,
valamint
- az aláírásokkal alátámasztott petíciót átadjuk az ENSZ BT államok budapesti
nagykövetségeinek és
- Magyarország ENSZ képviseletét felszólítjuk arra, hogy a petíciót juttassa el a
tagállamok képviseleteinek.

A nemzetek feletti érdekérvényesítés (föderatív paradigma) ideje lejárt. A nemzeti érdekek
érdekérvényesítését összehangoló, konföderáció koreszmét kell ennek helyre léptetni.
A Magyar Kormány, a Magyar Országgyűlés és az ENSZ kezében lesz október 23-án a
döntés arról, hogy megvalósul-e békés úton a paradigmaváltás Magyarországon,
Európában és a Földön.

Tisztelt Polgármester Úr!
Ismételten kérve az Ön szíves együttműködését abban, hogy Tolmács polgárai
felelősségteljesen döntsenek sorsukat és az emberiség jövőjét meghatározó alapkérdésben,
tisztelettel:
dr. Halász József
Kelt Szegeden, 2015. szeptember 25-én.

