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Kód: ingatlanspekulacios-haboru-140302

Ingatlanspekulációs háború? Az Izrael-körüli és ukrajnai háborúskodás is 
egy több mint 100 éves ingatlanspekuláció kelléke?

1. 1910-ben közzétette az Alliance Israelitée, hogy a világ vagyonos zsidói összeadják 
a pénzt Magyarország és Galícia nem zsidó lakosai kiűzéséhez, eltüntetéséhez és 
országaik "kizárólagos zsidó tulajdonba vételéhez".
2. Trianonnal megbontották Magyarország területi egységét és a magyarok 
ellenfeleivé tették a  "Magyarország szétszakítási zsákmányból" részesített 
szomszédos államokat.
3. Előbb a kommunista zsidók megszerezték a magyar területek feletti rendelkezést, 
majd a gyermekeik a rendszerváltás alkalmával magánvagyonukká tették, 
megszerezték azokat.
4. Az Antal kormány megengedte, hogy a külföldiek Magyarországon telephelyet 
létesítő cégei tetszés szerint vásárolhassanak magyar termőterületeket és egyéb 
ingatlanokat.
5. Pozsgay Imre (állítólag) megígérte Izraelben, hogy Ukrajnából majd áttelepülhet 
Magyarországra 1 millió zsidó.
6. Előbb Kissinger, majd később mások is hangoztatni kezdték, hogy Izrael már nem 
sokáig tartható fenn.
7. Az Izraeli elnök elkezdte nyilvánosan is hirdetni, hogy Izrael felvásárolja 
Magyarországot is.
8. Magyarországon elkezdődött a stratégiailag fontos ingatlanok izraeliek által 
felvásárlása.
9. Megkezdődött az izraeliek részére felajánlható lakóparkok létesítése.
10. Az EU vezetők megállapodtak az Izraeli vezetőkkel, hogy Izrael és az EU 
országainak cégei egymáshoz korlátozatlanul ("liberalizáltan") betelepülhetnek.
11. A jelenlegi kormány elfogadtatta az országgyűléssel az izraeli cégek 
Magyarországra liberalizáltan betelepülését.
12. Mivel Izrael körül egyre több a kiszámíthatatlan végkifejletű háborúskodás, az 
izraeliek fontolgatni kénytelenek a cégeik és családjaik Magyarországra áttelepítését, 
menekítését.
13. Ukrajnában is fokozódik a kiszámíthatatlan végkifejletű háborús feszültség, és 
emiatt az ukrajnai zsidók is fontolgatni kénytelenek a cégeik és családjaik 
Magyarországra áttelepítését, menekítését.
14. A magyarországi ingatlanfelvásárlók nagy haszonnal eladhatják a (kiprovokált) 
háborúk miatt életveszélyessé vált (tett) Izraelből és Ukrajnából menekülni 
kényszerülők számára a kivándorolt, kipusztult, bankok által csődbe juttatott 
magyaroktól olcsó végrehajtási áron felvásárolt ingatlanokat.
15. Az izraeli cégek tulajdonosai a cégük által bérelt, ill. megvett magyarországi 
termőföldek és egyéb ingatlanokat átírathatják itt született magyar és vagy kettős 
(izraeli-magyar, ukrán-magyar stb.) állampolgár gyerekeik és egyéb zsidó rokonaik 
tulajdonába.
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