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Brüsszel Európa migránsokkal való betelepítése mellett
kampányol

Nyíltan bevándorlóországot akarnak Magyarországból csinálni a lakosság akarata ellenére,
ezért az Országgyűlésnek joga van erről véleményt alkotni – szögezte le a Fidesz-frakció
szóvivője. Halász János kiemelte: az ellenzék, Gyurcsány Ferenctől Vona Gáborig, bármire
képes a hatalomért és a pénzért.

Az Európai Parlament – Soros György szövetségesei és a magyar baloldali képviselők hathatós
támogatásával – milyen veszélyes határozatot hozott?

– Az Európai Parlament – a dublini reformtervezettel kapcsolatos határozata alapján –
létrehozna egy állandó, felső létszám- és időkorlát nélküli betelepítési rendszert. Beláthatatlan
következményei lennének annak, ha az EP által elfogadott határozat ebben a formában lépne
hatályba: tömeges migrációt hozhat Európára és olyan integrációs problémákat, amelyeket
Közép-Európában eddig nem kellett megtapasztalni. Ráadásul Brüsszel Európa migránsokkal
való betelepítése mellett kampányol.
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Ez mit jelent Magyarországra nézve?

– Az EP döntése a határok megnyitásáról szól, mivel a tervezett mechanizmus alapján a
migránsok menekültkérelmét nem az első belépési ország bírálná el, hanem az, ahová
elosztják őket. A schengeni határvédelemre kötelezett tagállamoknak nem lesz érdekük, hogy a
külső határokat megvédjék. Az EP egyértelmű igent mondott a Nyugat-Európában összegyűlt
bevándorlók kötelező – különös tekintettel kelet-európai országokba történő – szétosztására is.
Ha a határozat az uniós közösségi jog részévé válik, annak közvetlen következménye lesz az
európai országok, így Magyarország nyelvének és kultúrájának háttérbe szorulása. A
menedékkérők ellátásának költsége az adott tagállamot terhelné, az áthelyezési kötelezettséget
nem teljesítő országokat pedig például a strukturális alapok csökkentésével szankcionálnák.

Ismer olyan országot, melynek ellenzéke, ennyire a polgárok érdeke ellen lép fel mint a
magyaroké? Hiszen az illegális migrációval járó terrorizmus nem válogat bal- vagy jobboldali
szimpatizánsok között, ha egyszer merényletet hajtanak végre…

– A magyarországi ellenzéket az ország biztonsága és szuverenitása helyett csak a 2018-as
választáson történő hatalomba kerülés érdekli. Ennek pedig a Soros-terv teljesítése a záloga,
hiszen innen kapják a finanszírozást, a politikai napirendet. Niedermüller Péter (DK), Molnár
Csaba (DK), Szanyi Tibor (MSZP) és Jávor Benedek (Párbeszéd) semmibe vették a magyar
emberek érdekeit, akaratát az Európai Parlamentben. A magyar baloldal azt a kötelező
betelepítési kvótát szavazta meg az Európai Parlamentben, amelynek létét korábban többször
teljes egészében letagadta.
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S mit várnak attól a Jobbiktól, melyik sokáig tagadta a Soros-terv létezését?

– A hazai ellenzék, Gyurcsány Ferenctől Vona Gáborig, bármire képes a hatalomért és a
pénzért. Az ellenzékre, beleértve a Jobbikot is, a magyar emberek nem számíthatnak. Az
ellenzék nem a magyar érdekeket, nem a magyar emberek akaratát képviseli. Kutyából nem
lesz szalonna, bármekkora is az erőlködés.

Mi a véleménye arról, hogy Soros György a nemzeti konzultációt támadva vádaskodik,
fenyeget, rágalmakat fogalmaz meg?

– A brüsszeli döntést Soros György szövetségesei készítették és fogadták el a Soros-terv
végrehajtásának nagyon fontos részeként. Az elmúlt hetekben Soros György összehangolt
támadást indított a nemzeti konzultáció ellen a „hozzá tartozó szervezetek” segítségével. Soros
György maga és képviselője is beszélt arról, hogy ellenkampányt indítanak a nemzeti
konzultáció miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nyíltan befolyásolni akarják a magyarországi
választások kimenetelét annak érdekében, hogy elmozdítsák az Orbán-kormányt és egy
bevándorláspárti ellenzéki kormányt ültessenek a helyére. Óriási erők és pénzek mozdulnak
most meg Magyarország ellen, és minden erőre szükség lesz ahhoz, hogy ellent tudjunk állni
ennek a nyomásnak és meg tudjuk védeni az országot. Soros György nemrégiben 18 milliárd
dollárt, azaz 4700 milliárd forintot utalt át alapítványi hálózatának, annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban tudja átvinni az akaratát és érje el céljait. Soros György ebből az összegből
fogja finanszírozni Magyarország lejáratásáról szóló kampányát. Az is kiderült, hogy az
üzletember már a 2014-es európai parlamenti választási kampányba is beszállt 6 millió
dollárral, és ennek harmadát, kétmillió dollárt a magyar választás befolyásolására használta. A
mostani Magyarország elleni kampányban Soros beveti hálózata összes szereplőjét: az
ügynökszervezeteit, az alapítványait, a brüsszeli Soros-szövetségeseket. Magyarország ellen
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hangolja „a zsebében lévő” európai és magyarországi parlamenti képviselőket is, akik
„kórusban támadják” a magyar bevándorláspolitikát, a határvédelmet és a nemzeti konzultációt.
De mi mindent megteszünk azért, hogy Magyarországot megmentsük Soros tervétől.

Hogyan értékeli a konzultációt?

– Eddig több mint 2,2 millióan küldték vissza a kérdőívet, ami azt jelenti, hogy a magyarok
kiemelten fontos témának tekintik a „Soros-tervvel” kapcsolatos nemzeti konzultációt, azt, hogy
Magyarország határozottan fellépjen a „Soros-tervvel” szemben. Lényeges, hogy a
Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés vegye napirendre azt az európai
parlamenti határozatot, amely gyakorlatilag a „Soros-terv” több pontjának végrehajtását vetíti
előre. Olyan dolgok szerepelnek ebben a határozatban, amelyeket nem hagyhat szó nélkül
Magyarország sem. Ezért kérjük, hogy a parlament is tárgyaljon erről, így minden képviselő
állást foglalhat az EP-határozatról.
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4/4

