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Ha igaz, hogy a milliárdos Simicska megvette magának és családjának a Jobbikot, Raskó
(képen) és családi tulajdonostársa meg a Momentumot, a Gyurcsány–Apró famíliáé a DK, Puch
László az MSZP omnipotens pénzeszsákja és Soros áll a piramis tetején, birtokában az
NGO-kkal vagy egyszerűbben, de hamis módon civil szervezeteknek nevezett véresszájúakkal,
akkor itt nem a nép képviseletében megjelenő pártok között dönt a választópolgár hanem a
pénzeszsákok döntenek a nép feje felett. Mások mellett nevezettek is rendben vannak a
törvény szerint, noha döntően a rendszerváltás során a zűrzavarosban halászva orozták el a
köz akkori tulajdonát a privatizáció címszava alatt. Kapcsolati tőkéjüket vagyonra váltották.
Erkölcsi felelősségre vonásukra meg majd a Jóisten előtt kerül sor. Sokba került ez már eddig is
nekünk, de attól, hogy ezek kerekedjenek fölénk mentsen meg minket a Magasságos.

„Felnéztem Antall Józsefre” – mondja valahol Raskó. „Igazi européer és művelt ember volt, aki
azt a fajta szabadelvű – ha úgy tetszik liberális-konzervatív – jobboldali társadalom-felfogást
testesítette meg, amely hozzám is közel áll.” Raskó György 1991 júniusában közigazgatási
államtitkár lett. Sokak szerint az MDF–KDNP–FKGP-koalíció idején valójában ő volt a tárca
irányítója, a kormány agrárstratégiájának szellemi atyja, a földkárpótlás és az élelmiszer-ipari
privatizáció végrehajtója. Naná, hogy fölnéz arra, akinek hatalmas vagyonát, közte a 6 ezer
hektáros agrárvállalkozását köszönheti, melyet családtagjával közösen gründolt, 50-50
százalékos részesedéssel. Egyébként a Bokros-csomag nagy támogatója volt. Bájos dolog,
mikor az ország csődhelyzetére hivatkozva a csőd előidézői javasolják, hogy húzza meg már a
nép még egy kicsit a nadrágszíját. Raskó elve, az emberek munkahelyénél fontosabb a
termelés hatékonyságának állandó javítása. Óvatosan kérdem, nem ez a hazug szemlélet tette
részben tönkre a világot, nem a globalisták voltak azok, akik addig növelték a „hatékonyságot”,
amíg nálunk a magyar ipart, a mezőgazdaságot és a szolgáltatások széles körét, az
egészségügyet nullára nem írták, teremteni meg kizárólag munkanélküliséget teremtettek. Az
az igazság, hogy bárhogyan is vélekedik valaki az Orbán-kormányról, azt nem vitathatja el tőle,
hogy azt a csődtömeget, azt az Augiász istállóját, amit a Gyurcsány–Bajnai-kormány ráhagyott,
tervszerűen takarítja. Nemzetközi vonalon az erős magyar érdekérvényesítésért küzd. A
liberálbolsevikok által sárba taposott nemzeti jelképeinket felemeli. Azt hirdeti legyünk
nyugodtan büszke magyarok, a népességfogyás megállítása érdekében soha nem látott

1/2

Gondoljuk meg
Írta: Administrator
2017. augusztus 30. szerda, 08:18 -

nagyságrendű pénzzel és egyéb kedvezménnyel támogatja a családokat. Végre nem nyomják
naponta a képünkbe, hogy kussoljunk, tanuljunk meg kicsik lenni. És ami a legfontosabb, azért
küzd, hogy magyar maradjon Magyarország, míg Soros és szövetségesei, a magyarok esküdt
ellenségei, nemzetközi néplerakattá akarják hazánkat zülleszteni.
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