
17] Vannak, akik úgy gondolják, a kormány eleget 
tett a cigánybűnözés visszaszorítása terén. Ön mit 
gondol?  
 

� Igen, elég, amit a kormány tett. A többségi 
társadalomnak együtt kell élni az eltérő 
kultúrájú népekkel, még ha ez egyes rétegek, 
mint pl. idősek, vidéken élő, magukon 
segíteni nem tudó személyek lelki és fizikai 
megnyomorodását, sokszor életük kioltását 
hozza is magával. Fő az, hogy 
Washingtonban megsimogassák a buksinkat. 
Természetesen nem kell (értsd: az oly 
független médiában szigorúan tilos) a cigány 
bűnözésekről szóló híradásokban külön 
kiemelni, hogy az elkövető cigány. Ez csak 
hergelné a magyarokat. Nevezzük őket 
fiataloknak, személyeknek, stb.  

 

� Ami eddig történt, az a nullával egyenlő. A 
kormány nemcsak hogy nem tett rendet két 
hét alatt – pedig volt MSZP-szavazók a rend 
utáni vágy miatt szavaztak tömegesen a 
Fideszre – hanem a közrend továbbra is 
siralmas állapotban van. A falvakban 
továbbra is szenvednek az emberek a 
cigánybűnözéstől, termelni azért nem éri 
meg, mert mire a termés beérne, szorgos 
roma kezek éjszaka betakarítják azt. Az 
államhatalom eközben Nyugaton nyalogatja 
megszállóink talpát, hogy mi igenis föllépünk 
a „szélsőségesek” (értsd: nemzetben 
gondolkodók ellen, mint Jobbik, Gárdisták, 
hazafias médiák, mindazok, akik még valamit 
tenni szeretnének a védtelen vidéki 
magyarokért). 
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

…………………………………… 
 
18] Vannak, akik úgy gondolják, a kormány 
megfelelő gazdaságpolitikát folytat. Ön mit 
gondol?  
 

� Igen, elég, amit a kormány tett. Bár az ipar 70 
%-a tönkrement, a maradék javarészt külföldi 
tulajdonban került, dübörögnek, na nem a 
gazdaság, hanem az import árukkal megrakott 
kamionok, amelyekért magyar áruval fizetni 
nem tudunk. A kereskedelem külföldi kézben 
van, a mezőgazdaság romokban hever. Hála 
kommunikációnknak, ezt is jól el tudjuk adni.  
 

� Ez így egyáltalán nincs rendben. A 
munkahelyek tömegesen szűntek meg úgy az 

MSZP, mint a Fidesz regnálás idején. A 
magyar fiatalok tömegesen hagyják el az 
országot, hogy meg tudjanak élni. 12 
cukorgyárunkból 11 megszűnt, az ország 
cukorigényének nagy részét importból 
fedezzük.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

……………...…………………………… 
 

19] A 2001. LVIII. törvény 1. §. (2) bek. 
értelmében a Magyar Nemzeti Bank független, 
azaz „nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat 
az Európai Központi Bank kivételével a 
Kormánytól, az Európai Unió intézményeitől és 
szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy 
bármilyen más szervtől.” Azaz, a „független” 
MNB külföldi utasításoknak megfelelve vesz fel 
hiteleket, alakítja hitelfölvételi, kamatfizetési és 
árfolyam politikáját. A vámot természetesen sem 
az MNB, sem külföldi megbízói, hanem mi, a 
magyar nép fizetjük. Ön mit gondol erről?  
 

� Az MNB szabályozása megfelel a magyar 
érdekeknek, biztosítja a magyar gazdasági 
fejlődést, munkahelyek teremtését, valamint 
az államadósság belátható időn belüli teljes 
visszafizetését. 

 

� Az MNB szabályozása tipikus példája hazánk 
gyarmati státusban való tartásának. A 
szabályozás gátolja munkahelyek teremtését. 
Örökre (kipusztulásunkig) kamatot 
(hadisarcot, gyarmati adót) fogunk fizetni, 
illetve egészen addig, míg a rendszert meg 
nem változtatjuk.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

………………………………………… 
 

20] Magyarország államadóssága az 
önkormányzati adósságokat nem számítva az 
elmúlt 20 évben napi 2,7 milliárd Ft-tal nőtt és 
növekszik tovább is. Az EU dobálja a 
százmilliárd eurókat Görögország, hamarosan 
Spanyolország után. Az EU bankjainak 
megsegítése a 2008-2009-es válság idején ezer 
milliárd eurós nagyságrendű volt, a cehhet az 
adófizető állampolgárok állták. Kormányfőink 
Antall Józseftől kezdve Orbán Viktorig mint 
valami szörnyű tragédiát festik le, ha részleges 
adósság eltörlést, fizetési könnyítést kérnénk. Ön 
mit gondol?  
 

� Az adósságot vissza kell fizetni, mégha 



belegebedünk is, mégha a hitelt fölvevők és 
nyújtók az első pillanattól kezdve tudták, 
hogy ezek a hitelek visszafizethetetlenek, 
mégha nyilvánvaló is, hogy a hitelnyújtás 
célja az ország kiszipolyozása és örök 
kamatfizetés volt. 
 

� Az ország egyetlen lehetősége az adósság 
újratárgyalása, a már jól ismert görög, 
argentin, izlandi, stb. pozitív példák nyomán.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

…………………………………………… 
 

21] Vannak, akik úgy gondolják, a magyar 
termőföldet 2014. május 1. után is bármi áron, uniós 
gazdasági büntető szankciók árán is, magyar kézben 
kell tartani. Ön mit gondol erről?  
 

� A Fidesz befolyásos erői javára óriási 
termőföld eladások történtek a közelmúltban. 
További akadékoskodásra az EU-val szemben 
nincs szükség. A külföldiek amúgy is 
hatékonyabban fogják a földet megművelni, 
néhány bérmunkásra nekik is szükségük lesz.  
 

� A magyar termőföld magyar kézben tartása 
elsőrendű prioritást kell, hogy élvezzen. 
Mivel ez népünk megmaradásának utolsó 
záloga, semmiféle fenyegetéstől, büntető 
szankcióktól, unióból való kizárástól sem 
szabad visszariadni, meg kell akadályozni, 
hogy külföldiek szabadon vásárolhassanak 
termőföldet Magyarországon.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

…………………………………………… 
 

22] Vannak, akik úgy gondolják, a kormány 
érthetetlen engedményeket, elvtelen gesztusokat tesz 
a zsidóság felé. Gombamód szaporodnak a 
holokauszt megemlékezések, gőzerővel folyik a 
bűntudat sulykolása a fiatalságba. Középkori 
jogrendet is lepipáló törvények és bírósági 
ítélkezések születnek az ún. holokauszt tagadás 
vonatkozásában. Ön mit gondol erről?  
 

� Szél ellen nem lehet… A Fidesz még 
mindig jobb, mint amit az MSZP művelt. 
Különben is, ha nagyon ugrálunk, a média 
segítségével újra az MSZP-t juttatják 
hatalomba. Ez pedig rossz az országnak, 
rossz a Fidesznek.  
 

� A történelem megmutatta, minél több 

elvtelen gesztust teszünk a bármikori 
megszállóknak, gyarmatosítóknak, 
legyenek azok törökök, oroszok, az illetők 
annál inkább vérszemet kaptak. Az 
egyedüli helyes út a nemzeti érdekek 
kompromisszumok nélküli képviselete 
lenne. Ez természetesen nem zárja ki a 
józan, okos politizálást, kisebb jelentőségű 
kérdésekben kompromisszumok kötését.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

……………………………………… 
 

23] A Fidesz „történelmi egyház” státusba 
emelt egy destruktív, magyarellenes, az izraeli 
honfoglalók előtti hasoncsúszást vallási köntösbe 
bújtató szektát, a „Hit Gyülekezetét”. Azóta a 
szekta már két általános iskolát is átvett az 
országban. Ön mit gondol erről?  
 

� A Hit Gyülekezete mögött befolyásos 
médiaerők állnak. Nem tanácsos velük ujjat 
húzni. Nem kell a kérdést túldramatizálni.  
 

� A szekta történelmi egyház státusba 
emelése óriási hiba volt.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  

….…………………………………… 
 

24] Vannak, akik úgy gondolják, a kormánynak 
nem kellene a szexuális devianciákat támogatni, 
homoszexuálisok közszemérem sértő 
felvonulását, olimpiáját engedélyezni. Ön mit 
gondol erről?  
 

� A Fidesz sem örül ennek, de érthetetlen módon 
az EU részéről ez egy olyan elvárás, ahol 
ezekkel a nagyokos európaiakkal nem lehet 
tárgyalni. Különben is, a buziknak olyan 
lobbijuk van, hogy beletörne a bicskánk, ha 
föllépnénk ellenük.  
 

� A kérdést a hagyományos keresztény tanítás 
alapján kellene kezelni, azaz semmi teret nem 
engedni a homoszexuálisok 
önreklámozásának, jogrend általi bármiféle 
elismerésüknek.  
 

� Nem tudom megítélni a kérdést.  
 

 


