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Mindig is volt egy olyan sejtése a nemzeti, konzervatív oldal szavazóinak, hogy az Európai Unió egy sóhivatal,
választott parlamentjének szellemi színvonala pedig az állatkerti majomház szintjét is alulról közelíti.

Kedden ez a sejtés sokakban feler?södött. Bármennyire elfogadhatatlan, az ember egy id? után kezd hozzászokni
ahhoz a felháborító érzéketlenséghez, amivel ebben a kivénhedt szalonanarchistákból és alig érettségizett kék,
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zöld, vörös szájh?sökb?l verbuválódott többség? közegben a magyarországi problémákat kezelik. De ami sok, az
sok. Azt már polgári neveltetés mellett is nehéz cifra káromkodás nélkül megállni, amikor olyasmiért gyalázkodnak
és ítélkeznek b?szen, ami teljesen természetes, ha az ? köreikb?l származik.

Kedden Strasbourgban ismételten vitát generáltak a magyarországi történésekr?l. Az egyik legnagyobb veszélyt
most az jelentette az európai közösségre, hogy a magyar miniszterelnök ki merte jelenteni, a gazdasági, vagy –
más néven – megélhetési bevándorlók ne jöjjenek hazánkba, és akik jelenleg itt vannak, nem maradhatnak nálunk.
Err?l a problémáról kérdezi a legújabb nemzeti konzultáció kérd?íve is a magyar emberek véleményét. Ezt a
kérd?ívet szégyenteljesnek, idegengy?löl?nek titulálták a rendkívül m?velt, Márai Sándort magyarul is betéve tudó
hozzászólók, Orbán Viktor kijelentéseit pedig az „európai értékekt?l totálisan idegennek” min?sítették.
Mindezzel közel egy id?ben lázas munka folyt Berlinben is. Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande
francia elnök, mit ad isten, épp arról igyekezett megállapodásra jutni, mi a csudát lehetne kezdeni az Európát
elözönl? emberáradattal. Miután megegyeztek, Hollande azt nyilatkozta, a gazdasági okból bevándorlók nem
maradhatnak az Európai Unióban. Orbánhoz hasonlóan ? is világos különbséget tett üldözött menekültek és
szerencselovagok között, amikor azzal érvelt, hogy a menekültek befogadásával járó terheket meg kell osztani a
tagországok között. Terroristának egyik?jük sem nevezte sem az üldözötteket, sem a bevándorlókat, pedig
nyilvánvalóan mindketten tisztában vannak azzal, hogy a magyar határt illegálisan átlép?k közül szinte lehetetlen
kisz?rni az elvegyült gonosztev?ket. Ennek ellenére a francia elnököt nem min?sítette idegengy?löl?nek, az
alapértékek gyilkosának, párizsi Putyinnak és zsebdiktátornak senki. Nagyon helyesen egyébként. De akkor mi is a
baj a magyar kormány álláspontjával?
A legszomorúbb, hogy van az egész vircsaftnak egy kifejezetten hazai, hungarikumnak számító vonulata. Próbál
az ember jóhiszem? lenni, és fordítási nehézségekkel magyarázni az Európai Parlament szocialista, zöld és
liberális frakcióiban rendszeresen felbuggyanó löttyös indulatokat a néppárti magyar kormánnyal szemben.
Behunyt szemmel, bedugott füllel még azt is figyelmen kívül lehetne hagyni, hogy sokszor torz, elferdített
formában, de rendre visszaköszönnek a külföldiek hozzászólásaiból a hazai szocialisták és DK-sok unalomig
szajkózott hamis vádjai. De amikor a fiatalon elkallódott Ujhelyi István feláll, és arról értekezik, hogy Orbán Viktor
goebbelsi technológiával végzi a nemzeti tudatmódosítást, Niedermüller Péter pedig annyira retteg a
félelemkeltést?l, hogy a hazánknak járó pénzek megvonásáért könyörög, akkor ismét lehull a lepel. Abból a
kottából vezénylik a vissza-visszatér? támadássorozatukat a nemzetközi porondon, amit még Gyurcsány írt
2010-ben. Soha ne feledjük a szeml?hegyi Cipolla csalódott vicsorgással mondott jóslatát: „Bennünket
legy?zhettek Orbánék, de Európát úgysem tudják!” Ebben a megvilágításban kap egy halvány vajszín? árnyalatot
az orbáni harcos retorikát támadó vádaskodásuk. Ám jó, ha számolnak vele a balliberális urak, hogy amit kedden
sokadjára m?veltek, az a hazaárulás min?sített esetének számít a nemzeti, konzervatív választók szemében.
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Szerencsére többségük, az európai alapértékeknek megfelel?en, a halálbüntetést elutasítja.
Gajdics Ottó - www.napigazdasag.hu
Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát,
a következ? címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu]]>
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