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FOLYTATOM!
PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 48. szám, 2019. november 29.
A legnagyobb ﬁatal demokrata (LFD) legalább 30 éve tanítgatja a népét: Bibó kollégistaként, Sorosösztöndíjasként és Antall József önjelölt politikai örököseként változatos módokon arra sarkall bennünket,
hogy tapasztaljuk meg az erőnket, tessünk forradalmat csinálni, hogy végre nyílt társadalomban
élhessünk.
Irtózatosan nehéz a dolga, elképesztően erős az ellenállás. De nem adja fel. 2010 óta különösen makacsul
próbálkozik: történelemhamisító, jogfosztó alaptörvénnyé zilálta az alkotmányt; visszamenőleges hatályú
törvényeket fogadtatott el; bábbá tette az Alkotmánybíróságot, az ügyészséget, az adóhatóságot, a
számvevőszéket és a rendőrséget; lefejezte a bíróságokat; propagandagépezetté züllesztette nemcsak a
közmédiát, hanem a kereskedelmi tévék és rádiók döntő többségét, az oligarchák önkéntes felajánlásának
köszönhetően létrehozta a KESMA-t; nagyüzemi módszerekkel tömi magánzsebekbe és pártpénztárába a
közpénzt, ennek érdekében stadionokkal szórja tele az országot, és ahol lehet, díszburkolatra cseréli a
zöldfelületeket, irtja a fákat; elvette a magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat; az „unortodox”
gazdaságpolitikájával történelmi mélypontra taszította a forintot; a rászorultak helyett a tehetőseket
támogatja, ennek melléktermékeként az egekbe lökte a lakhatási költségeket; vegzálja a civil
szervezeteket és az ellenzéki pártokat; a választási rendszer átszabásával, külföldi magyarok, a
közmunkások és más kiszolgáltatottak szavazataival és álcivil szervezetek bőkezű támogatásával bohócot
csinál a demokráciából; kivérezteti az egészségügyet; politikai célok szolgálatába állította a közoktatást,
elüldözte a CEU-t, betiltotta a társadalmi nemek tárgy egyetemi oktatását, einstandolta az MTA
kutatóhálózatát, a neki kedves színterekről a semmi közepére űzi a Széchényi Könyvtárat és a
Természettudomány Múzeumot; kétfenekű beszédeivel, plakátjaival és szélsőséges nézeteket harsogó
propagandistái bőkezű támogatásával gyűlöletet szít. A nemzeti érzelmeinkre is apellál: az országot
hosszú időre megszálló, forradalmakat és szabadságharcokat leverő birodalmak mai, autoriter, birodalmi
álmokat dédelgető vezetőit ölelgeti, keresi a kegyeiket, teljesíti a gazdasági és politikai érdekeiket szolgáló
kéréseiket.
A 2019-es önkormányzati választásokig kellett várnia az első apró sikerekre. Remélem, végre örül, hogy
nem hiába tartott ki ilyen hosszan, ilyen erős széllel szemben. De tudja, hogy ennyivel nem érheti be, még
nem dőlhet hátra, sőt, még az örömét is magába kell fojtania. Tehát összeszorított fogakkal folytatja a
küzdelmet, szeretett népe tanítgatását, terelését a helyes útra. Most azt tervezi, hogy elveszi az
önkormányzatok maradék jogköreit és pénzét, és az ellenzéki képviselőket is megfosztja szinte minden
ellenőrzési joguktól. Így reménnyel tölti el azok szívét, akik már felismerték az igazi, végső célt. Előbbutóbb sikerülni fog.
Hajrá, LFD, hajrá magyarok!

