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Nyomtasd ki! Add tovább!

"Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó
gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Máté 7. 15-17.

A 2016. október 2-i népszavazásról a hétköznapi embereknek!
Lehet-e kétszer belelépni ugyanabba a folyóba? Egy görög bölcs, Hérakleitosz szerint nem, de mi magyarok
eléggé találékonyak tudunk lenni olykor... Mielőtt a 2004. december 5-ihez hasonlóan a 2016. október 2-i
népszavazás is megosztaná a nemzetet, tisztázzunk egy-két dolgot, mert ez annál sokkal rosszabbul sülhet
el! A süket párt-dumák helyett egyszerű szavakkal, józan paraszti ésszel. A legnagyobb baj ugyanis mindig
az, hogy a politikai pártok saját érdekük szerint átértelmezik, megbonyolítják azokat az egyszerű kérdéseket,
amikre magunktól könnyen tudnánk válaszolni. A mostani népszavazás kérdése:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Mit jelent ez? Hát azt, hogy akarjuk-e, hogy az Európai Unió idegeneket telepíthessen be a mi hazánkba, a
megkérdezésünk nélkül? Akkor gondolkozzunk! Aki meghatározhatja, hogy ki lakhat egy országban, az az
ország tényleges ura. Ha egy ország ilyen alapvető kérdésben nem dönthet önállóan, az azt jelenti, hogy
elveszítette a függetlenségét. Ezt akarjuk? És azt, hogy itt is megjelenjenek a betelepítéssel járó, NyugatEurópában már mindennapos problémák? Erre szerintem, minden jó érzésű ember NEM-et mondana.
Miért merül fel egyáltalán ez a kérdés? Nos, bár erős propaganda folyik arról, hogy ide csak a szíriai háború
menekültjei érkeznek, és ők is csak ideiglenesen, ez nem igaz! Mondjon bárki bármit, a tény az, hogy
népvándorlás vette kezdetét. A Föld egyes területei túlnépesedtek, és az ott élők úgy érzik: a jobb élet
reményében el kell menniük onnan. Mindegy, hogy élelem-, vagy vízhiány, éghajlatváltozás, vagy háború
miatt, de egyre többen jönnek – hamarosan akár tízmilliós(!) nagyságrendben – észak felé a Közel-Keletről
és Afrikából. Új hazát keresnek, ahol jobban élhetnek, de saját vallásuk, életformájuk, szokásaik szerint! Új
hazát keresnek, ami az ő hazájuk lesz, ahol ők uralkodnak. Az addig ott élő népek vagy szolgálnak nekik,
vagy eltakarodhatnak, vagy kiirtják őket. Figyelem! Nem a migránsok közé vegyült terroristákról beszélek! Az
egyszerű átlagemberekről. Akik naponta dúlják fel a nyugat-európai városok életét, erőszakoskodnak,
késelnek, jobb szállást, magasabb segélyeket követelnek, sőt néhol már a saria, az iszlám törvénykezés
állami bevezetését követelik tüntetéseken. Nem menekültként, hanem hódítóként viselkednek.
Európa népessége viszont fogy. Jóléttől elpuhult, értékvesztett lakossága nem hajlandó elég gyermeket
felnevelni. A globális tőke által befolyásolt kormányok – élükön Németországgal – a fogyó munkaerőt nem a
családok támogatásával akarják pótolni, mert a gyerekek sok időbe és pénzbe kerülnek, mire munkába
állíthatók. Felnőtt, kész és olcsó(!) munkaerőt keresnek, és ezt a migránsokban vélik felfedezni. A kötelező
betelepítési kvótát azért találták ki, hogy a nem használható, beilleszkedni képtelen, beteg, agresszív, tehát
nekik felesleges embertömeget el tudják helyezni (mert azt tudják, hogy ezeket visszaküldeni már sohasem
lehet). Az Unió kisebb, gyengébb országainak, így nekünk is az „emberi hulladéklerakó” szerepét szánják.

Ez embertelenség a migránsokkal – akik nem oda mehetnek, ahová szerettek volna –, és a befogadásra
kényszerített országokkal szemben is. Azt is mondhatnánk, Németország újra a fasizmus útjára lépett, a
többi nyugati állam pedig a csatlósává vált. Kényük-kedvük szerint akarnak bánni más népekkel.
Így állunk. Az iszlám roppant, de megtévesztésül fegyvertelen seregekkel megindult, hogy elfoglalja Európát.
Az öntelt és ostoba nyugat-európai országok a hódítókban munkaerőpótlást látnak, és még hívják is be őket,
nem véve észre, hogy ezzel Európa vesztét készítik elő. Akik pedig felismerték a veszélyt, azokat nem
engednék védekezni, idegengyűlölőnek kiáltják ki és szankciókkal fenyegetik. Holott ez nem gyűlölet.
Kultúránk, nyelvünk, életformánk védelme, családunk, utódaink, munkánk gyümölcsének ösztönös féltése,
megőrzése. Ha van alapvető emberi jog, akkor ez az! Minden népnek Isten-adta joga!
Vajon hogyan állunk a kérdéshez itthon? Nos, az ellenzéki pártok hozzáállásának egyetlen mozgatórugója,
hogy Orbán Viktort elmozdítsák a hatalomból, és a helyére lépjenek. Ha a népszavazás elbukik, Orbán is
bukik – gondolják, és a népszavazás bojkottjára biztatnak. Hogy célt érjenek, mindenfélét belemagyaráznak
a kérdésbe. Például: a kérdés Orbán Viktorról szól. Egy eredményes népszavazás az ő sikere lesz, és
hatalmának erősödéséhez vezet. Szeretném tudni, hogyan? Aki a népszavazáson NEM-mel szavaz, de az
Orbán-kormányt egyébként nem szereti, az 2018-ban nyilván másra fog szavazni. Ebben senki és semmi
nem tudja, nem fogja megakadályozni. Megnyugtatok mindenkit: aki most, ebben a kérdésben NEM-mel
szavaz, az nem lesz automatikusan Orbán Viktor híve, „csak” a hazaszeretetéről tesz tanúbizonyságot!
Azt is mondják, hogy a kérdés az Európai Unióból való kilépést készíti elő. Miért??? Azért, mert nem értünk
egyet az Unió vezetésének bizonyos elképzeléseivel? Miért, azt nem lehet? Tény, hogy úgy érezzük – és
nemcsak mi, hanem a V4-es országok, sőt egyre többen mások is –, hogy az EU vezetése rossz döntéseket
hoz fontos kérdésekben, s ezeket egyre diktatórikusabb módon próbálja ráerőltetni a tagokra. Ez azonban
korántsem jelenti azt, hogy ki akarunk lépni! Ha van egy jó autónk, de elromlik, azonnal a roncstelepre
visszük? Ha a viharban megrongálódik a házunk teteje, végleg kiköltözünk belőle? Nem. Megjavítjuk, vagy
megjavíttatjuk. Ez a cél most is. A totális diktatúra felé haladó Uniót egymást kölcsönösen tisztelő nemzetek
szövetségévé alakítani. Az Unió jó dolog, erősebb, biztonságosabb, mint a tagok külön-külön (és ezt Orbán
Viktor is pontosan tudja). De ha egy, vagy több erősebb tagállam birodalomként kezdi működtetni, az a többi
tagra csak szenvedést hoz, és a közösség bukását hordozza magában.
Mi magyarok, és a visegrádi együttműködés országai tapasztalatból tudjuk, milyen az, amikor nem a saját,
természetes érdekeink szerint kell élnünk, alakítanunk politikánkat, gazdaságunkat, hanem egy hatalmi
központból – Moszkvából – kapott parancsok alapján. Nem azért váltottunk rendszert, hogy cseberből
vederbe kerüljünk, hogy Brüsszel vegye át Moszkva, az Európai Unió a Szovjetunió szerepét. Erről szól a
népszavazás! Nem menekültek elutasításáról, nem az Európai Unióból való kilépésről, nem Orbán Viktorról,
hanem az önvédelemről az EU diktatúrája, és az emiatt várható muszlim megszállással szemben! Ezt a
népszavazást nem Orbán Viktor, vagy a Fidesz írta ki, hanem a Történelem, mely – mint egy másik görög
bölcstől, Hérodotosztól tudjuk – az Élet tanítómestere. Ha jó választ adunk, megtarthatjuk hazánkat, ha nem,
végleg elveszítjük, és kínhallra ítéljük magunkat és utódainkat. A sikeres népszavazás kinyilvánítja, hogy
ragaszkodunk az önrendelkezés jogához, és támogatja az Országgyűlést, hogy mindkét veszély ellen
megoldást keressen V4-es, és más szövetségeseinkkel közösen.
EZÉRT FONTOS, HOGY OKTÓBER 2-ÁN MINDANNYIAN MENJÜNK EL, ÉS SZAVAZZUNK NEM-MEL!
Egy kis segítség azoknak, akik szívük szerint a NEM mellett vannak, de nem szimpatizálnak a kormánnyal.
Tegyék fel maguknak a kérdést: tényleg annyira gyűlölik-e Orbán Viktort, hogy inkább hagyják idegen kézre
jutni a hazájukat? Ezt gondolják végig! Az ellenzéki pártok felelőtlenül, a lehető legrosszabbkor próbálják
meg legyőzni örök démonjukat: Orbán Viktort. Ha pont most sikerül nekik, arra rámegy Magyarország!
Remélem, mi, szavazók, lehetünk akár jobb-, akár baloldaliak, lelkünk mélyén mind tudjuk: első az ország,
és csak a második, hogy ki kormányozza. Ha az első elvész, a másodikról többé már nem mi döntünk!
ISTEN ÁLDJON MEG MINDEN MAGYAR SZAVAZÓPOLGÁRT!

