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A magyarok jövője,
a családok biztonsága a tét

– A rendszerváltás óta az 
október 2-i lesz a hatodik 
népszavazás. Valójában mi-
ről mondhatjuk el a vélemé-
nyünket ezen a napon?

– Az eddigi voksolá-
sokkal ellentétben október 
2-án Magyarország jövője 
mellett konkrétan a ma-
gyar családok biztonsága a 
tét. A kontinensen elsőként 
a magyarok nyilváníthatnak 
véleményt a migrációs hely-
zet európai kezeléséről.

A referendumra azért 
van szükség, mert Brüsszel 
arra tett javaslatot, hogy 
az Európai Unióba érkező 
bevándorlókat egy előre 

meghatározott kvóta alap-
ján ossza szét a tagállamok 
között, kötelező jelleggel. Ez 
tehát azt jelentené, hogy a 
jövőben brüsszeli bürokra-
ták döntenének arról, hogy 
hány bevándorlót telepít-
senek Magyarországra, az 
Országgyűlés és a magyar 
állampolgárok megkérde-
zése nélkül. Azt, hogy hány 
bevándorlót telepítenének 
be, egy képlet alapján dön-
tenék el Brüsszelben. A be-
vándorlás jelenlegi ütemét 
és a családegyesítéseket is 
figyelembe véve mindez öt 
év leforgása alatt több tíz-
ezer ember Magyarországra 
telepítését is jelentheti.

– Nekünk, Békés megyei-
eknek miért fontos a népsza-
vazás kimenetele?

– Térségünkben a külön-
böző nemzetiségek évszá-
zadok óta békésen, egymást 
tisztelve, elismerve élnek 
egymás mellett. Azonban 
az az óriási különbség, hogy 
ezek az emberek nem egy 

távoli, bürokraták által kita-
lált kvótarendszer alapján, 
kényszer hatására települ-
tek be, hanem szabad akara-
tukból. A korábban itt élők 
mindig nyitottak voltak, 
viszont csak azokat fogad-
ták be, akik képesek voltak 
alkalmazkodni a kialakult 
értékrendhez. Békés megye 
kiváló szimbóluma a békés 

együttélésnek, a sokféle nép 
és közösség évszázados ösz-
szetartozásának, együttmű-
ködésének. Jó példa erre az 
évszázadok során kialakult 
értékek például a gasztro-
nómia vagy a kultúra terén, 
mely a különböző hagyo-
mányok egymásra hatásá-
ból lett egyedi és méltán 
elismert.

A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen.
A referendumról, annak Magyarországra, térségünkre vonatkozó hatásáról kérdeztük 
Vantara Gyulát, Békés megye 1. számú választókörzetének országgyűlési képviselőjét.

ÍGY NÉZ KI A FÉLELEM TÉRKÉPE

443 halott, 18 terrortámadás. Európa terror-
mutatója két év alatt hatalmasat ugrott, a kon-
tinens polgárai közül pedig egyre többen érzik, 

hogy saját országukban sincsenek biztonságban. 
A tragikus listát a 2014-es brüsszeli támadás 
nyitja és a normandiai papgyilkosság zárja.
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– Visszakanyarodva 
a mába, a népszavazás 
Magyarország jövője 
mellett szűkebb térsé-
günkről, a településekről 
is szól, hiszen a brüsszeli 
kvótacsomag minden vá-
rosnak és községnek na-
gyon komoly biztonsági 
kockázatot és költséget 
jelent. Ne legyen kétsé-
günk, ha megvalósul a 
kvóta-csomag, a telepü-
léseknek és az ott élők-
nek kell majd viselniük 
a migrációs terheket. Az 
előzetes számítások sze-
rint minden kisebb te-
lepülésre is legalább 4-5 
migránst telepítenének 
be, ez az arány a nagyobb 
települések esetében lé-
nyegesen több lesz. Ezt 
a kockázatot és az ezzel 
járó feszültséget nem 
szabad felvállalnunk. 
Nem tehetjük ki félelem-

nek a becsületesen dol-
gozó állampolgárokat.

Nagyon téved, aki azt 
hiszi, hogy terrortáma-
dás csak nagyvárosokban 
fordulhat elő. Francia és 
német kistelepüléseken 
is dúl az erőszak. A 2014-
es brüsszeli támadás óta 
18 terrortámadás és 443 
halott Európa terrormu-
tatója (az interjú szep-
tember elején készült). 
Ezt a kockázatot józanul 
gondolkodó ember nem 
vállalhatja fel. 

– Országgyűlési képvi-
selőként mit üzen a vá-
lasztópolgároknak?

– Véleményem szerint 
a népszavazás ügye fe-
lette áll a napi politikai 
csatározásoknak. Vagyis 
nem politikai, hanem 
pártok felett álló nemze-
ti kérdés.

Szinte minden előt-

tünk járó nemzedéket 
próbára tett a történe-
lem és minden nemze-
dék kiállta ezt a próbát. 
Magyarország ma azért 
létezhet még, mert az 
előttünk járó nemze-
dékek, amikor kellett, 
akkor kiálltak ezért az 
országért, és megőriz-
ték azokat az alapokat, 
amelyeket Szent István 
rakott le, a keresztény-
ségre alapuló kultúrát.

V á l a s z t a n u n k 
kell, hogy meg-
védjük Magyaror-
szág függetlenségét vagy 
brüsszeli bürokraták 
kezébe adjuk a nemzet 
sorsát, akik annak az 
Európának és Magyar-
országnak, amelyet mi 
ismerünk, véget akarnak 
vetni, mert ők bevándor-
lókkal akarják betelepí-
teni Európát és azt köve-

EZÉRT IS KELL MEGTAGADNUNK
A BRÜSSZELI NYOMÁSGYAKORLÁST

NEM MINDEN MENEKÜLTET
UTASÍTUNK EL

Magyarország Alaptörvényének 14. cikkelyét 
hazánk figyelembe veszi, alkalmazza:

Magyarország - ha sem származási országuk, 
sem más ország nem nyújt védelmet - kérelemre 
menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar 

állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szo-
kásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, 
nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadal-
mi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai 
meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldözte-

téstől való félelmük megalapozott.

telik tőlünk is, hogy mi 
is tegyünk így.

Választás előtt állunk 
tehát, hogy Magyaror-
szágot magyar országnak 
vagy valami egész más-
nak akarjuk-e?  Válasz-
tanunk kell, hogy olyan 
országot akarunk-e, ahol 
együtt kell élnünk olya-
nokkal, akik nem tiszte-
lik, sőt támadják a kultú-
ránkat, a törvényeinket, 
ahol megszűnik a min-
dennapok biztonsága, 
ahol a terrorfenyegetett-
ség a hétköznapok része 
vagy olyan országot aka-
runk, amely – ahogy ezer 
éve ezután is – a Szent 
István által hátrahagyott 
alapokra épül.

A józanul gondolko-
dó emberek október 2-
án elmondhatják, hogy 
NEM kérnek Brüsszel 
javaslatából.

A magyarok jövője, a családok biztonsága a tét
(folytatás az 1. oldalról)



VAN MÁS MEGOLDÁS
A NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁRA

Számos brüsszeli vezető úgy gondolja, hogy a 
bevándorlás jó lehetőség a népesedési és
munkaerő-piaci problémák kezelésére. A 

magyar kormány vitatja ezt az álláspontot. A 
népesedési és a munkaerőpiaci kihívásokra adott 
válaszoknak szuverén tagállami döntéseknek kell 

lenniük. A magyar kormány a népességcsökkenést 
nem bevándorlással, hanem célzott
családtámogatási eszközökkel kívánja
orvosolni, ezek közé tartozik a családi

adókedvezmény és az új otthonteremtési
program is, de így szeptemberben

megemlíthetjük az iskolakezdési támogatást is.

ELLENVÉLEMÉNYEK

„A bevándorlás álprobléma,

amit a Fidesz  kreált.”

Kunhalmi Ágnes (MSZP)

2015. június

“Az átlag viharsarki emberre

igaz a kétfarkúak plakátszlogenje,

miszerint több ufót látott életében,

mint menekültet.”

Az Együtt

Békés megyei politikusa

2016. szeptember

„A voksolás jelentősége , hogy

megnyithatja az ellenzéki siker

lehetőségét a 2018-as

parlamenti választásokra.

2006-ban győztünk utoljára,

ideje hogy újra győzzünk.” 

Gyurcsány Ferenc (DK) 

2016. szeptember

„A város lakosságát

egyáltalán nem zavarták

a menekültek.”

Botka László (MSZP), 

Szeged polgármestere

2015. június



MILYEN KÖVETKEZMÉNYE LESZ AZ
EREDMÉNYES NÉPSZAVAZÁSNAK?

A népszavazás a demokrácia egyik legfontosabb 
intézménye, annak garanciája, hogy mi magunk 

dönthessünk a jövőnket meghatározó kérdésekben.
Az október 2-ai kvótareferendum Magyarország 

jövőjét, a magyar családok biztonságát befolyásoló, 
fontos kérdésben kéri ki a választók véleményét.

A nemek győzelme az október 2-i
kvótanépszavazáson azt jelentené, hogy van egy 

nép Európában, amely világossá tette, nem fogadja 
el a bürokraták döntését. 

Szakértők szerint, ha a választók elutasítják a 
kényszerbetelepítés lehetőségét, akkor a

referendum közjogi következménye az, hogy az 
Európai Unió nem hajthatja végre, csak a magyar 

parlament hozzájárulásával.

Kövesse híreinket a
Facebookon és a

www.vantara.hu-n!
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