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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Furcsa kampányon vagyunk túl. Az utcá-
kon jószerével csak a Fidesz migránsos 
plakátjai láthatók. A közszolgálati televí-
zió és a kormányzópárt holdudvarában 
lévő több száz újság, rádió, televízió, 
internetes hírportál egyaránt a Fidesz 
egyetlen üzenetét harsogja hosszú he-
tek óta: állítsuk meg a bevándorlást.  
Eközben az igazság az, hogy a 2015-ös 
évi menekültek számát a tizedére csök-

kentette az Európai Unió. Egyál-
talán nem a magyar határkerítés 
állította meg őket, hanem az 
Unió és Törökország megállapo-
dása. 

Nem volt most sem esély-
egyenlőség a kampányban, a 
Fidesz milliárdokat használt a 
mi adóforintjainkból, míg a teljes 
ellenzék ennek a töredékét sem 
költhette el. 

Amíg a migránsokról van szó éjjel-
nappal, addig sem kell beszélni arról, 
hogy hová lett az a tengernyi pénz, ami 
az Unióból érkezett. Minden nap kétmil-
liárd forintnyi támogatást kaptunk 2004 
óta! Hogy nem az egészségügybe ment, 
az biztos. Mint ahogyan az is, hogy Orbán 
környezete, az édesapja, a barátja, Mé-
száros Lőrinc, és az ifjú veje is mesésen 
meggazdagodott. 

Az uniós választás tétje: 
Orbán vagy Európa

Sokak szerint május 26-án, egy kicsit leegyszerűsítve, pontosan erről kell 
döntenünk. Olyan pártokra szavazunk, amelyek erősebb Európát akar-
nak, vagy a Fideszre, amelyik gyengíteni akarja azt a közösséget, ahon-
nan ezer- és ezermilliárd forintnyi támogatás érkezett hazánkba az el-
múlt másfél évtizedben. 

2004 óta minden nap 2 milliárd forintot kapott
Magyarország az Európai Uniótól

2000 millió 
forint/nap

EU

Az osztrák szélsőjobboldali (FPÖ) párt ve-
zetőjéről, aki egyben alkancellár is volt, a 
Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című 
német lapok közzétettek egy titokban 
készült videofelvételt. Ezen Heinz-Christi-
an Strache két éve a spanyolországi Ibiza 
szigetén a 2017-es választási kampányhoz 
nyújtandó támogatásért cserébe állami 
megbízások elnyerését helyezte kilátás-
ba egy ausztriai befektetésre készülő, 
magát dúsgazdagnak valló nőnek. A be-
szélgetésben az is elhangzott, hogy olyan 
médiaviszonyokat akar, mint amilyenek 
Magyarországon vannak. Felvetette, hogy 
megvehetnék neki az egyik legnagyobb 
osztrák napilapot, mert ő is olyan sajtót 
szeretne, mint az Orbáné. Az üzlet lebo-
nyolításához azt a Heinrich Pecinát aján-
lotta, aki segédkezett a Népszabadság 
bezárásában, és a vidéki magyar média 
több mint kétharmadának kormányközeli 

kézbe juttatásában. Strache az elmúlt idő-
szakban többször is járt Orbán Viktornál, 
akit szinte példaképének tartott.

Egyre több jel utal arra, hogy az erős 
nemzetek Európája hangzatos jelszavá-
val kampányoló szélsőjobboldali pártok 
valójában az oroszokkal dolgoznak össze, 
Putyin céljait szolgálják azzal, hogy meg-
gyengítik Európát.  

Emlékeznek még arra, hogy Simicska 
Lajos miért veszett össze a miniszterel-
nökkel? Orbán konkrétan megkérdezte 
Simicskát, szerinte mennyibe kerülne az 
RTL Klub megvétele. Simicska állítása 
szerint azt felelte: „Nem tudom, de leg-
alább 300 millió euró, 100 milliárd forint 
lenne”. Mire Orbán: sebaj, az oroszok, 
vagyis a Roszatom majd megveszi nekem.

Ahogyan a plakátokon olvashattuk: 
Önnek is joga van gondolkodni!

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

„Olyan sajtót akarok, amilyen az Orbáné”

A címben idézett mondat is hozzájárult ahhoz, hogy a napokban megbu-
kott az osztrák kormány, és új választásokat írnak ki. Egy titokban készült 
videofelvételen mondta ezt a volt osztrák alkancellár, amikor egy állí-
tólagos orosz milliárdost akart rábeszélni arra, hogy vegye meg neki a 
legnagyobb osztrák napilapot. 
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Tudja ön, hogy kik a migránsok? 

Migráns-e a kecskeméti Mercedes gyárban dolgozó német mérnök? És az 
Egyesült Államokban szobafestésből élő érpataki festő vagy a sarki kínai 
bolt tulajdonosának Magyarországon született gyermeke? Bizony ők mind 
migránsok!

A migráns (vándor, nem pedig bevándorló!) 
szónak még a tudományban és a statisztiká-
ban is több jelentése van, de egyik sem esik 
egybe a kormánypropagandában használt-
tal.

Aki nemzetközi határt átlépve külföldön 
tartózkodik: migráns, akár az EU-n belül ván-
dorol, akár azon kívülre utazik, vagy harma-
dik országból érkezik. A rövid távú utazótól 
a külföldön tartózkodás hossza különbözteti 
meg.

A KSH a nemzetközi vándorlást így ha-
tározza meg: „Az eredeti (szokásos) lakó-
hely szerinti ország olyan tartós elhagyása, 
amelynek célja egy más országban való la-
kóhely létesítése, letelepedés vagy jövede-
lemszerző tevékenység végzése.”  

Az EU-n kívüli külföldiek nem léphetnek 
be egyik EU-országba, így hazánkba sem, 
engedély nélkül. A beutazáshoz közel 120 ál-
lam polgárainak eleve vízum kell, de a huza-
mosabb tartózkodáshoz (azaz a vízum vagy 
a vízummentesség lejártát követően) min-
denkinek egyéni eljárásban kell tartózkodási 
engedélyt kérnie, kivéve az EU polgárait. 

A kényszervándorok, azaz a menekülők 
is migrálnak, de rájuk más szabályok vonat-
koznak, nekik nem kell útlevéllel, vízummal, 
pénzzel rendelkezniük ahhoz, hogy az üldö-

ző országból – akár több országon átutazva 
– elérkezzenek a menedéket nyújtó ország-
ba. Ezt mondja ki a menekültekre vonatkozó, 
Magyarországon is a törvény erejével bíró 
1951. évi genfi egyezmény. Az a jazidi fiatal 
lány, akit az ISIS fegyveresei megerőszakol-
tak Irakban, a szír doktor, akinek bátyját és 
egész családját a szomszéd házban megöl-
te Asszad hordósbombája, az a kínai értel-
miségi, akit ismétlődően átnevelő táborba 
zárnak nyugatias nézetei vagy a Facebook 
tiltott használata miatt: menekült. Ha vissza-
térne hazájába, üldöztetés, megalázó vagy 
embertelen bánásmód fenyegetné. 

Mindebből az következik, hogy ha meg-
állítjuk a „bevándorlást”, akkor leállhat a 
Mercedes gyár, bezár a kínai,  nem épülnek 
tovább a mongol, ukrán és egyéb vendég-
munkáskezek által emelt épületek, ellá-
tatlanul maradnak betegek ezrei, s ha más 
országok is követik a példánkat, akkor haza 
kell térnie több mint félmillió honfitársunk-
nak - akik ott „bevándorlók”. Ha pedig – a 
kormány szándékos féreértelmezését kö-
vetve – a menekültekre húzzuk rá a beván-
dorló kifejezést és őket nem engedjük hoz-
záférni a védelemhez, akkor embertelenek 
vagyunk.

A Mészárosék tulajdonában álló Talentis 
Agro csoport árbevétele 22 milliárd fo-
rint, 2200 állandó és idénymunkást 
foglalkoztat. A vállalkozásnak To-
kaj, a Balaton, Etyek és Somló 
térségében vannak szőlői, a 
termést a Chateau Dereszla 
Pincészet és a Canter Bor-
ház dolgozza föl. A Talentis 
tejelőszarvasmarha-ága-
zata az egyik legnagyobb 
Magyarországon: hét szarvas-
marhatelepen összesen 6 ezer 
tehenet és ugyanennyi nőivarú szaporu-
latot nevelnek. A három fehérsertés- és 

egy mangalicatelep 53 ezer állat befoga-
dására alkalmas. A vállalkozás székesfe-

hérvári és békéscsabai telephelyén 
240 ezres tojótyúk-állomány 

található, évente 60 millió to-
jást állítanak elő. Ráadásul 
mindez Mészáros Lőrinc és 
feleségének magánérde-
keltsége.

Csányi és Mészáros 
mögött egyébként jelentős 

érdekeltsége van még Nyer-
ges Zsoltnak és Leisztinger Ta-

másnak, az ő termőföldterületük is több 
mint tízezer hektárra tehető.

Becslések szerint 38-39 ezer hektáron gazdálkodhat cégeivel, ezzel pedig 
megelőzi Csányi Sándort, akinek érdekeltsége, a Bonafarm 35 ezer hektáron 
gazdálkodhat. A Mészáros cégei által irányított földterület Budapest területe 
nagyjából 70 százalékának felel meg.

Mészáros Lőrinc lett Magyarország 
legnagyobb földesura

Már messze meghaladta a 600 ezret 
azok száma, akik aláírták Hadházy Ákos 
független képviselő kezdeményezésé-
re, hogy Magyarország is csatlakozzon 
az Európai Ügyészséghez.  Bár ezek 
az aláírások sem a magyar kormányt, 
sem az Uniót nem kötelezik semmire, 
azonban annyit mindenképpen elért 
az akció, hogy rengeteg emberben tu-
datosodott, lenne lehetőség az uniós 
pénzek szigorúbb ellenőrzésére. Köz-
vélemény-kutatások szerint a népes-
ség többsége is azt tartaná jónak, ha a 

pénzek felhasználását kontrollálhatná 
az Európai Unió és nyomozhatna a visz-
szaélésgyanús esetekben. 

Május 25-én, szombaton 15 órakor 
Budapesten, a Kunigunda utcában, 
az MTVA székháza előtt kampányzáró 
rendezvényt tartanak. Fel akarják hívni 
a figyelmet arra is, hogy a „köztévé” a 
sok százezres aláírásgyűjtési akcióról 
egyetlenegyszer sem tudósított. Az 
eseményen felszólal Márki-Zay Péter, 
a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
vezetője is. 

Sikeres aláírásgyűjtés az Európai Ügyészségért

Nem véletlenül rettegnek az Európai 
Ügyészségtől, amelyik elfogulatlanul 
nyo mozhatna a gyanús ügyletekben. 

Bár az ellenzék nem a közös indulást 

választotta, így is van elméleti esélye 
an nak, hog y a Fidesszel szemben állók 
legyenek többen – ha az elégedetlenek 
mind elmennek szavazni. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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