Az október 2-i népszavazás kérdése így szól:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
INTERJÚ DR. SIMON MIKLÓS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL A NÉPSZAVAZÁSRÓL
Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a Nemzeti Összetartozás
Kormánya népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés
ellen. A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel arra
akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy kötelező jelleggel,
egy előre meghatározott kvóta alapján ossza szét az Európai
Unióba érkező bevándorlókat. Ez azt jelentené, hogy a jövőben
Brüsszelben döntenék el - egy képlet alapján, - hogy hány
bevándorlót telepítsenek be Magyarországra, a mi
megkérdezésünk nélkül.
A Nemzeti Választási Iroda minden magyar állampolgár részére
kikézbesítette az október 2-i népszavazásról szóló értesítést, melyben tájékoztatta a magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben, s az értesítő egyértelművé
teszi a szavazás helyét és idejét is. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az október 2-i népszavazásig
betöltik 18. életévüket, ugyancsak meg kell megkapniuk az értesítőt.
Megkérdeztük Dr. Simon Mikós térségünk országgyűlési képviselőjét, a népszavazás fontosságáról.
Dr. Simon Miklós: Az álláspontunk az, hogy csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt
élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar
emberek és az Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A népszavazáson világos és egyértelmű
üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonják vissza ezt a veszélyes javaslatot. Sorra véve a
jelentősebb biztonságpolitikai intézkedéseket, az elmúlt időszakban a sokat tettünk azért, hogy fokozzuk
Magyarország polgárjainak biztonságát. A kormány és a parlament gyorsan, s reményeink szerint- jól reagált
az illegális bevándorlás okozta kihívásokra. Kerítésépítéssel megvédtük déli határainkat és
törvénymódosítások révén - amelynek kimunkálásában a Honvédelmi és Rendészeti bizottság alelnökeként
részt vettem- megfelelő jogosítványokat adtunk a hatóságok kezébe, hogy hatékonyan felléphessenek
terrorgyanús esetekben. Különleges jogrendként bevezettük a terror vészhelyzetet, s immár a honvédség is
bevethető a határvédelemben. Az alaptörvény-módosításhoz megkaptuk az ellenzéki Jobbik támogatását.
Szigorodtak a migrációs törvények, létrejött egy központi információ gyűjtő és elemző szerv a TIBEK,
elértük, hogy jogosulatlanul egyetlen külföldi se tartózkodhasson hazánkban. A térségünk is érintett a
migrációban, hiszen Nyírbátorban két zárt befogadóállomás is működik több száz fővel. Sokan emlékszünk
arra a 2013-as időszakra, amikor egy Uniós eljárás miatt ki kellett nyitni a szállást, aminek következtében
illegális bevándorlók százai lepték el Nyírbátort, amit a lakosság félelemmel élt meg. Ezt a helyzetet a
migrációs törvény megváltoztatásával akkor azonban két hónap alatt sikerült megszüntetni. Emlékszünk a
tavalyi debreceni incidensre is, amikor az illegális bevándorlók randalírozták a 471-es főút melletti
befogadóállomáson. Sajnálatosan azonban az tény, hogy az illegális bevándorlás gerjeszti a terrorizmust,
erre sajnálatos példák a brüsszeli, párizsi, orlandói és a nizzai terrorcselekmények.
Szerintem Brüsszelben már jól tudják, hogy mi Magyarország (tehát a kormány és a lakosság) véleménye a
betelepítésről. Mennyire van súlya az október 2-i népszavazásnak ?
Dr. Simon Miklós: Mi úgy gondoljuk, hogy a népességcsökkenést nem bevándorlással, hanem célzott
családtámogatási eszközökkel kell orvosolni. Ezért a Kormány új családi adókedvezményt és új
otthonteremtési programot vezetett be. Véleményem szerint sokkal fontosabb, hogy a már itt élő,
munkanélküliséggel küzdő fiataljaiknak tudjunk munkát adni. A népszavazás a legerőteljesebb ezköze a
demokráciának. Ezért fordulunk ehhez. Reméljük ezt Brüsszelben is megértik.
Miért fontos, hogy elmenjünk szavazni, s a feltett kérdésre NEM – mel válaszoljunk?
Gyermekeink, unokáink életét alapvetően befolyásoló, Magyarország sorsát évtizedekre meghatározó
kérdésről döntünk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az illegális bevándorlók nem tartják
tiszteletben a törvényeinket, és nem is akarnak osztozni közös kulturális keresztény értékeinkben. A kötelező
betelepítéssel megváltozna Európa, így Magyarország etnikai, kulturális és vallási összetétele. A más
kultúrákból ideérkező emberek tömeges betelepítése veszélyt jelent a kultúránkra, életformánkra, keresztény
hitünkre, szokásainkra és hagyományainkra,. Ezért fontos, hogy komolyan vegyük és elmenjünk szavazni,
mert ha nem cselekszünk, pár évtized múlva nem fogunk ráismerni Európára.
A sikeres népszavazás eredményével világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk,
hogy Brüsszel vonja vissza a veszélyes betelepítési kvóta javaslatát. Ezt csak egy sikeres és eredményes
népszavazással érhetjük el. Ezt akkor érhetjük el, ha sokan elmegyünk és NEM-el szavazunk !

