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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Összeurópai felháborodás Orbán 
hazug plakátkampánya miatt

Angela Merkel német kancellártól az osztrák kancellárig rengeteg nyuga-
ti politikus ítélte el, hogy Orbán Viktor ismét hazug plakátokkal árasztotta 
el az országot, és hergeli a magyarokat az Európai Unió ellen. Mindezzel 
választási csalást is elkövet, hiszen kormányzati tájékoztatásnak hazudja 
a Fidesz milliárdokból zajló uniós választási kampányát. 

E cikk illusztrálásához egy olyan plakátot 
használtunk fel, amelyre valaki szelleme-
sen azt írta fel: Önnek is joga van gondol-
kodni.  Nos, akkor lássuk a tényeket.

A 2018-as parlamenti választásokat 
nem kis részben azzal nyerte meg Orbán 
Viktor, hogy az általa erőszakos migrán-
soknak nevezett menekültek millióival 
rémisztgette az embereket. Azt sugallva, 
hogy ettől a veszedelemtől csak a Fidesz 

védheti meg őket. Súlyos milliárdokból 
kerítést is felhúztak a déli határunkon. 

A migránsáradat azon ban nem jött. 
Nem azért, mert nekünk van kerítésünk, 
hanem azért, mert az Európai Unió szer-
ződést kötött Törökországgal, akik nem 
engedték tovább a menekülteket. Fo-
lyamatosan segítik az afrikai országokat 
is, hogy visszaszoruljon a tömeges mig-
ráció. Minden szinten megszigorították 

a menekültügyi eljárá-
sokat is. Ennek köszön-
hetően a 2015-ös évben 
érkezett menekültek szá -
mát 2018-ra a tizedére 
csökkentették! Vagyis az 
Európai Unió rendkívül 
sikeresen kezelte a me-
nekültkérdést. 

Képzeljük el, hogy 
egy városban minden év-
ben 100 betörés van, és 

Bukarest is előzi Budapestet

A legfrissebb uniós statisztikák szerint 
Budapest gazdasági ereje megkopott az 
erősödő versenyben, így már nemcsak 
Prága, Varsó és Pozsony, de Bukarest is 
elhúzott Magyarország fővárosa mellett.

Az Európai Unión belüli különbségek-
ről tett közzé friss statisztikákat február 
végén az Eurostat az egy főre jutó GDP-
ről szóló 2017-es adatokra támaszkodva. 

E szerint az Unió 276 régiója közül 
összesen 20 olyan van, ahol az uniós át-
lag 50 százalékát sem éri el az egy főre 
eső GDP, és ebben a csoportban már 
négy régióval szerepel Magyarország! 
A lecsúszók között van Észak-Alföld (az 
uniós átlag 43 százalékával), Dél-Dunán-
túl (45 százalék), Észak-Magyarország (46 
százalék) és Dél-Alföld (48 százalék).

Forrás: nepszava.hu

A legutóbbi országgyűlési választáson a szava-
zókörök felében nem volt civil ellenőrzés. Ez nem 
fordulhat többet elő, ezért a Számoljuk együtt 
a szavazatokat  Mozgalom  2019. március 5-től 
kezdődően ismét várja minden választópolgár 
jelentkezését, akik részt szeretnének venni szava-
zatszámlálóként az Európai Parlament magyar 
képviselőinek május 26-ai választásán és/vagy 

az ország valamennyi települését érintő őszi ön-
kormányzati választásokon. Magyarország ösz-
szesen 10 285 szavazókörébe legalább ugyaneny-
nyi elkötelezett független civil szavazatszámlálót 
keresnek, akik vállalják  a választások tisztasá-
gának és átláthatóságának a felügyeletét. 

Jelentkezni a www.szamoljukegyutt.hu hon-
lapon lehet.

Jelentkezz szavazatszámlálónak!
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Egymilliós jutalom a választási csalások 
leleplezéséért Márki-Zay mozgalmától
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgár-
mester mozgalma egymillió forint jutalmat ad 
annak, aki választási csalást leplez le. A Min-
denki Magyarországa Mozgalom vezetője sze-

rint ez elég nagy összeg ahhoz, hogy ne érje 
meg néhány ezer forintért eladni a szavazatát 
az embernek, hanem inkább jól dokumentálja 
és jelentse a csalási kísérleteket. Fo
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akkor jön egy új polgármester, akinek az 
intézkedései révén ez a szám évi 10-re 
csökken. Mondhatjuk-e azt erre a pol-
gármesterre, hogy bűnözéspárti, hogy 
betörőket szabadított rá a városunkra, 
miközben éppen ezen a területen ért el 
fantasztikus sikereket? 

Most éppen ezt teszi Orbán Viktor. 
Európa vezető politikusait azzal vádolja, 
mindent megtesznek azért, hogy mig-
ránsokkal árasszák el a kontinenst. Ez el-
képesztően durva hazugság. Emiatt van 
felháborodva egész Európa. 

Orbánék plakátjain az Európai Bizott-
ság elnöke, Jean-Claude Juncker mö-
gött Soros György látható, azt sugallva, 
hogy a háttérből ő mondja meg Európa 
vezetésének, a legnagyobb országok 
miniszterelnökeinek, hogy mit tegyenek. 
Nyilvánvalóan ez is képtelenség és sze-
menszedett hazugság.  

Ezt természetesen ők maguk is tudják.  
A Fideszhez szorosan kötődő Professzo-
rok Batthyány Körének elnöke, Náray-
Szabó Gábor szerint „a sorosozás nem az 
értelmiségnek szól”. Ugye, világos? Vagy-
is természetesen tisztában vannak azzal, 
hogy a tájékozottabb, tanultabb emberek 
nem hiszik el ezt a mesét. Ez azoknak van 
fenntartva, akiket minden hazugsággal 
meg lehet etetni, csak hogy rájuk szavaz-
zanak. 

Szél Bernadett független parlamenti 
képviselő az ügyészséghez fordult, mert 
súlyos bűncselekmény az, hogy kor-
mányzati tájékoztatásnak álcázzák a saját 
pártkampányukat. 

És nem fognak megállni a plakátok-
nál. Friss hírek szerint Orbán Viktor min-
den családnak is levelet küld – persze 
közpénzből – az Unióról szóló hazugsá-
gokat megismételve.

Csak összehasonlításképpen: a 2017-

es első és második úgynevezett nemzeti 
konzultációhoz kapcsolódó hirdetésekre 
bő 12 milliárd forintot fordítottak. De hát a 
közpénz nem számít, ha a Fidesz győzel-
méről van szó.

Eközben az ellenzéki pártoknak alig 
lesz pénzük arra, hogy kampányoljanak 
az uniós választás előtt. Vajon egyen-
lő eséllyel indul az ellenzék a Fidesszel 
szemben ezen a választáson? 

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Hazudnak a kormány plakátjai 

Az Európai Bizottság kiadott egy tájékoztató anyagot, amely arról szól, 
hogy az egyik tagállam kormánya hazudozik. Ez a tagállam Magyarország.

„Az Európai Bizottság egyetért: a polgárok-
nak valóban joguk van tudni, hogy mit tesz 
az EU. Mi viszont azt gondoljuk, hogy az 
emberek tényeket érdemelnek, nem fikci-
ót. A magyar kormányzati kampány elferdíti 
az igazságot, és egy »titkos terv« sötét ké-
pét igyekszik felfesteni, amelynek célja az 
Európába irányuló migráció ösztönzése. Az 
igazság azonban az, hogy nem létezik ilyen 
összeesküvés” – írják a Lássuk a tényeket 
című uniós kiadványban.

„A magyar kormány állításai rossz 
esetben tényszerűen helytelenek, és a 
legjobb esetben is erősen megtévesztők. 
Soros Györgyhöz pedig az egésznek sem-
mi köze. A Bizottság ezért szeretne tiszta 
vizet önteni a pohárba, és pontról pontra 
tisztázni, mi a tény és mi a fikció.”

Ezután sorban cáfolják a legújabb kor-
mányzati kampány hét állítását:

Magyarország EU tagságának 
támogatottsága, 2019 január

Inkább
támogatja

Inkább 
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Nagyon
támogatja

52%

30% 11%
4%3%
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Nem
tudja

Az igazság mindezzel szemben az, hogy 
1. Nincs kötelező kvóta, csak önkéntes betelepítési programok vannak.

2. Nem gyengíteni, hanem erősíteni akarja a bizottság a nemzeti határ-
védelmet.

3. Egyáltalán nem tervezik a migránsvízumok bevezetését.

4. Semmilyen migrációt segítő szervezettel sem működnek együtt.

5. A bankkártyákat Görögországban tartózkodó, regisztrált menedék-
kérők kapták, a nekik járó készpénz helyett.

6. A legális bevándorlás nemzeti ügy, semmi sem kötelező az ilyen 
programok bevezetéséből.

7. A menekültek befogadása és a kohéziós pénzek kifizetése között 
nincs összefüggés.Fo
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Rekordszinten a magyar EU-tagság 
támogatottsága (2019. január)


