
Hunia
(Hun, 2010.06.06 17:46) 

Suma sumárum.Sólyom László, telyesen alkalmatlan személy ennek a magyar 
közjogi,felelöségtelyes funkció betöltésére.Halvány szikrája sincs a magyar érzelemnek benne.Az 
pedig hogy ilyen személyek tölthetik be ezeket a rendkivül fontos funkciókat,annak a jele,hogy a 
nemzetellenes destruktiv erök túlsúlyban vannak magyarországon. 

Válasz 

Hunia
(Hun, 2010.05.12 20:55) 

Solyom lászló lehet felölem Nobeldijas jógtúdos.A kereszviz nem mossa le róla azt a 
gyalázatot,hogy olyan erdélyböl áttelepedett tösgyökeres,becsületes székely nönek útasitotta 
vissza a letelepedési kérelmét aki ráadásul magyarországon már két éve férjezett magyar 
állampolgárral.Mégis mit képzel magáról ez a jött-ment zsidó,ilyen nyiltan lehet packázni a 
magyarral a saját hazájában?És még meddig? 

Válasz 

no comment
(sanyi, 2010.05.11 09:36) 

Tisztelt Cikkíró és Hozzászólók!
Valóban NO COMMENT!
Azonban az elmúlt 8 év politikai történései mégis vélemény nyilvánításra ingereltek a fenti jegyzet 
alapján.
A jelenleg is érvényben lévő, toldozott-foldozott "alkotmány" szerint is 2006. október 23-a után 
azonnali hatállyal fel kellett volna oszlatni a parlamentet az államfőnek. Ugyanis még ebben a 
sztálinista fércműben is kiemelt fontosságú törvény rendelkezik arról,hogy "amennyiben a 
köztársasági elnök megítélése szerint veszélybe kerül az alkotmányosság (nem térek ki rá 
részletesen,de bizonyára tudják mit jelent ez ),akkor haladéktalanul fel kell oszlatni a parlamentet 
és új választásokat kell kiírni. Ennek elmulasztása a jelenlegi roncsországgá züllesztette 
Magyarországot. Mindezt az ellenzék hallgatólagos jóváhagyásával. Az őszödi beszéd 
kiszivárgásakor magához kellett volna kéretni a miniszterelnököt,mivel azt a k.-i elnök bízza meg 
kormányalakításra és bízza meg vele. Ez az ország veszélybe kerülése esetén visszahívhatóságot 
tesz lehetővé,amellyel KÖTELEZŐ élnie! Mivel ez nem történt meg, forradalom tört ki. Cui 
prodest? - Kinek az érdekében? A forradalom kitörésekor újabb jogi követelmény adódott: 
haladéktalanul új választások kiírása,hiszen a kormánypártok megtévesztették a választókat (már 
akit lehetett ).
Ennek elszalasztása vezetett oda,hogy a világban semmirekellő gerinctelen népként beszélnek 
rólunk. 56 jelentősége elhomályosult 2006 kormányzati és államvezetési tevékenykedéseinek 
fényében.
Az ún. ellenzék sem nagyon erőltette a dolgot. Egyébként 2006. október elején a Parlament előtti 
Kossuth téri Fidesz tüntetésen O.V. lényegében azt mondta,hogy nincs semmi baj,az ellenzék 
nyomására a kormány úgyis lemond. A szavak csatája egészen a 2010-es választásokig folyt,s 
közben a hazánk tönkrement. Szerintem a mostani választási győzelmet a 2006-os események 
eliminálása okozta. Közben pedig a hazugságok az egekig értek. Nem csoda,ha a világ nem 
becsüli a magyart.

Válasz 

Hol vannak az igaz emberek?
(Zétényi tisztelője, 2010.05.10 09:53) 

Julcsillag, nagyon jó, hogy ezt feltetted.



Csak annyit jegyeznék meg, lenne mit írni Pálinkás Józsefről is. Reméljük, hogy nem ő lesz az 
alkotmánybíróság elnöke.

Dr. Zétényinek alig fellelhető könyve a

Mi a teendő a múlttal? 
Beszédek, Cikkek, Interjúk
1989-1994.
című gyűjteménye.

Értékes írása jelent meg a 
Magyar Nemzetstratégia I-II.
című gyűjteményekben.

Két kiadásban jelent meg (a második bővített)a 

Magyar Történeti Alkotmány

a Szent Korona eszmén alapuló magyar törvények majdnem teljes gyűjteménye. A majdnem azt 
jelenti, hogy nem minden bizonyult értékállónak.
A második kiadásban Zétényi Zsolt vázolja elképzeléseit az új Alkotmány létrehozásáról is.
A könyvek lektora Dr. Kállay István jogtudós. 

Ez a két jogász méltatlanul mellőzött jogtudósa kotunknak, a magyarság elkötelezett védői. 

Válasz 

Ami bent, az kint...
(vmari, 2010.05.09 09:39) 

Megjegyzem,"államfőnk" egész külső megjelenése erről tanúskodik ami itt róla le lett jegyzetelve.
A karót nyelt teste, a méltóságteljesre erőltetett menetelése, a mozdulatai darabossága, a kimért 
beszéde...
A gyávaságára a komáromi hídon -a Wikipédiából!: 
"Sólyom László köztársasági elnök itt akart átkelni a szlovák-magyar határon, de a szlovák 
határőrök visszafordították"...

Válasz 
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