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Jegyezzük meg ezeket a napokat. Hogy egyszer majd ivadékaink el tudják mesélni, hogyan kezdődött. Kedden
kezdődött. Kósz szigetén, Görögországban, ahová hétezer betolakodó érkezett a közelmúltban. A sziget
lakossága nem egészen harmincezer fő. Erre a harmincezer szerencsétlen görögre zúdult rá a horda. A sziget
élete megbénult. Már hónapokkal ezelőtt. A turisták elmenekültek, a szállodák konganak, a lakosság dühös és
kétségbeesett. A horda erről mit sem tud. Csak özönlik. És kedden elkezdődött.
Kedden a horda tüntetni kezdett. "Papírokat akarunk! Enni akarunk!" - üvöltözték, és ülősztrájkba kezdtek a sziget
legnagyobb városába vezető úton. A görög hatóságok mindeközben egy stadionba igyekeztek beterelni a
vadakat, hogy ott lefolytassák a regisztrációs eljárást. Azért egy stadionba, mert minden más lehetőség kimerült,
megtelt már minden vadakkal, megtelt Kósz szigete. Aztán a stadionban verekedés tört ki közöttük, a rendőrök
pedig gumibottal és poroltóval próbálták meg helyreállítani a rendet.

Kósz szigetén csütörtökön folytatódott minden. Csak most már nem egymásnak estek a betolakodók, hanem
megtámadtak egy rendőrőrsöt. Egy angol nyelvű görög lap beszámolója szerint: "Illegális bevándorlók hordái
megrohamoztak egy rendőrállomást Koson, és megsebesítették a rendőrtiszteket." A sziget polgármestere
nyilatkozatot adott ki. Giorgosz Kiricisz elmondta: ha a helyzet tovább romlik, elkerülhetetlen lesz a vérontás.
"Nincs többé rend és törvény a városban" - adta hírül Kiricisz.
Jegyezzük meg ezt is: akadt egy bátor és normális ember, aki ki merte mondani a kimondhatatlant: "Ha a helyzet
tovább romlik, elkerülhetetlen lesz a vérontás".
S jegyezzük meg azt is, hogy a görög kormány mintha észhez tért volna. A híradások szerint: "A polgármester
felhívása után szerdán a görög kormány közbeavatkozott: egy óceánjáró hajót és rohamrendőröket küld a
térségbe". Most már csak az a kérdés, vajon elmerészkedik-e odáig is a görög kormány, hogy bevesse a
rohamrendőröket és a hadihajót.
Ha igen, akkor a görögök történelmet fognak írni, már megint. Ha be merik vetni a rendfenntartó erőket, ha kell,
akkor a hadsereget is, és kitakarítják végre Kósz szigetét ezektől a hordáktól, akkor elkezdődik végre valami. De
csak akkor. És akkor, ha a hordák, a zavargók, a rendőröket megsebesítők nem Athénban kötnek ki, hogy onnan
aztán ide jöjjenek. Szó sem lehet róla! Akkor írunk történelmet, ha ezeket hazazavarják, eltüntetik Európa
közeléből, egyszer s mindenkorra.
Akkor elkezdődik végre valami, aminek folytatódnia kell.

Mert nézzük csak tovább az elmúlt napok eseményeit!
A spanyolországi Salou nevű tengerparti üdülőhelyen a "bevándorlók" összecsaptak a rendőrökkel. Az ok: a
razziázó rendőrök elől egy szenegáli zugárus kiugrott az erkélyről és meghalt. Erre a horda nekiesett a
rendőröknek. A szenegáli bűnöző volt. Le akarták tartóztatni. Erre inkább kiugrott a harmadikról. Na és? Az ő
döntése volt. Kiugrott és meghalt. Ennyi. Pont, nem érdekel. De az annál inkább érdekel, hogy erre a többi veszi
magának a bátorságot, hogy nekimenjen a rendfenntartóknak.
Ott helyben kellett volna megoldani a problémát, méghozzá azonnal és bárhogyan. Mielőtt ezek elkezdik elhinni,
hogy Európában ez a dolgok elintézési módja. És az összeset azonnal ki kell takarítani Spanyolországból,
Európából. Lehet menni haza. Ott lehet zavarogni, rendőröknek nekimenni, jogokat követelni, harmadikról
kiugrálni, elpusztulni. Itt nem.
És nézzük tovább. Hétfőn egy svéd kisvárosban, Västerasban bement két eritreai állat a helyi IKEA-ba és halálra
késelt két embert. Anyát és a fiát. Ok? Nincs. Csak. Mert a konyhai részlegen ki voltak pakolva a megvásárolható
kések, és a két beteg állat úgy döntött, ölni fog. Mindkettő "menedékkérő" volt. Ott éltek egy befogadóállomáson.
A fiatalabb, huszonhárom éves gyilkost húsz perccel a tett után vették őrizetbe. Nem tanúsított ellenállást.
Egykedvű volt. Hát persze. Mi baja lehet? Beteszik majd egy svéd börtönbe, ami ahhoz képest, ahonnan jött,
maga a paradicsom. Ott fog éldegélni csendben, békességben, aztán úgy tíz év múlva kiengedik, és az egész
folytatódik, mintha mi sem történt volna. Sokkal jobb lett volna, ha ellenállást tanúsít, és lelövik, mint egy veszett
kutyát. Bár ismerve a svédek állapotát, lehet, hogy harapással leterítette volna a rendőröket is, akik mindeközben
attól rettegtek volna, nehogy baja essen, mert akkor szétszedi őket a média meg az idióta, ön- és közveszélyes
jogvédők hordája. A svédeknek most van két eritreai gyilkosuk, viszont nincs többé két fehér, svéd
állampolgáruk.
Biztosan megérte a csere. Éljen a liberalizmus! Éljenek az emberi jogok! Kivéve, ha az európai, fehér, keresztény
rassz jogairól van szó.
És nézzük tovább. A Sky News újságírói beálltak dzsihadistának, és az interneten beépültek az Iszlám Állam
aktivistái közé. Az akció eredménye: feketén-fehéren kiderült, hogy az IS terroristái ott vannak Angliában, és csak
parancsra várnak. És arra buzdítják a velük szimpatizáló tetveket, hogy Európában hajtsanak végre öngyilkos
merényleteket. Eközben a világ összes biztonságpolitikai szakértője elmondta már, hogy az Európába zúduló
hordák soraiban nyilvánvalóan ott vannak az IS terroristái. Mert ezek állatok ugyan, de nem hülyék. És nem
szalasztanának el egy ilyen alkalmat. Ráadásul az elhülyült európai döntéshozók és a "jogvédők" hordái a lehető
legszélesebbre tárják a kapukat előttük. Mint a nyálfolyató idióták, akik a puskaporos hordón ülve gyújtogatnak,
és gügyörésznek hozzá.
Itt az idő kimondani: elkezdődött valami rettenet. Aminek véget kell vetni. Most. Minden eszközzel. Európát meg
kell szabadítani ettől az iszonyattól. Ha kell, fegyverrel. Mert ha minden így marad, akkor elkerülhetetlen lesz a
vérontás. És a hordák ma még úgy hiszik, csak az európaiak vére ontható.
****

EZEK MAJD MEGNYOMJÁK A CSENGŐT...
Ez most már nem játék.
Még nem ismert háttérből, ám irdatlan pénzeket megmozdítva néhány EU-s ország elfoglalása kezdődött meg az
elmúlt hónapokban. Elsősorban a miénk. /A számok majd később/.
Az eddigiek csak az előörsök. Mert- mint hírlik- afrikai és távol keleti országokból újabb százezres tömegek
indultak dél- Európa felé. Kitömött pénztárcákkal. /Különben az első vonatokra sem tudnának felszállni/.
És itt az első nagy kérdés!
Bevándorlók? Nem. Ez az első perctől kezdve egy súlyos e századi, pénzelt, politikai félrevezetés.
Meghatározóan nagy részük nem is migráns. Mondhatnánk, hogy menedékkérők, de a menedéket kérők - kérni
szoktak. Vagy előre, vagy a helyszínen. /ld. Az '56-os magyarok külföldi segítése, ám előzetes folyamodványok
alapján./.
Ám itt ilyesmi sutba dobva.
E sorok írásának napján /2015. augusztus 15./ minden eddigi "rekordot" megdöntve 16oo-an sétáltak át, futottak
be Szerbia felől hazánk területére, Csongrád megyében. Miközben rendőrök szemlélték a vonulást. Ez évben
összesen 123 ezer 157 fő.
A törvény betűit nézve - valami politikai szájzár miatt - kerülgetünk egy kifejezést, de mégis itt van: mindenki /a

végül menekült-státuszt kiérdemlő is/ törvénytelen határsértő, még akkor is, ha az "európai liberális szabadság"
következményeként a "légies határok" lett a divatos kifejezés.
Íme az eredmény. Erre senki, de senki nem gondolt, amikor éveken át passzírozták a szavakat az EU okosai...
A törvénytelen határátlépést mindenütt a világon büntetés követi. Volt, amikor golyó járt érte a nyugati magyar
határon, /amikor még egy bizonyos határsávba sem lehetett belépni, csak külön engedéllyel/, vagy a berlini
falnál.
A néhány televíziónak mutatóba megjelenő határőrző lovakon fordítva ül tehát a magyar és a brüsszeli hatalom.
Jó szolgálatként kezeli az első, súlyos törvénytelenséget: egy ország határának engedély nélküli átlépését!
És ettől a ponttól kezdődik minden politikai csiki-csuki, magyarázkodás, mellébeszélés, ez az "alapja" az ellátási
kötelezettségnek. Az pedig az egyenes következménye, hogy hetek alatt megteltek a városok utcái, parkjai olyan
emberek tíz és tízezreivel, akik azt sem tudják, hogy a térképen hol vannak.
Minden esetre jókat heverésznek, szép idő van.
De mi lesz, ha megjön az eső, a vihar s majd a hó meg a tél?...
Hová megy ez a töménytelen, telet sem ismerő ember?
/S ide írom még egyszer a mai hírt: további, sok százezres tömegek vannak indulóban dél-Európa felé./
És, mi lesz a már itt levőkkel? Nem nehéz elképzelni...
Ők a rosszabb idő beálltával el kezdenek csoportokban /majdnem azt írtam bandákban/ lófrálni. Élelmet keresni,
tetőt a fejük fölé. A menekült táborokban elhelyezettek egyszerűen ki fognak törni mondván: ők, a teljes ellátás
mellett nem börtönre számítottak. Már hallatszott ilyen hang...
Az lesz a "szép, új világ..."
És gondold végig mindezt te nagyszájú libi. Te, aki 1989-90 óta még a Parlamentben is azt harsogtad, hogy "az
idegen szép!" És most is pártfogolod ezt az ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan, az európai kultúr-rendszerben
elfogadhatatlan tömeget. /ld. a ballibis pártok szimpátia tüntetései./
Ám egyszer csak a te házad vagy lakásod ajtaja előtt fognak megállni 10-en, 20-an, 30-an és megnyomják a
csengőt. Ne, ne reménykedj. Nem azt kérik majd, hogy adj egy pohár vizet vagy a gyereknek kenyeret. Nem. Azt
fogják kérdezni, hogy hányan élnek ebben a látható jólétben. És majd akármit is mondasz, ők azt válaszolják
valamilyen hottentotta testbeszéddel, hogy bizony mi itt többen vagyunk, mint látnivaló. És libikém, bizony
benyomulnak hozzád. Akár akarod, akár nem. S, ha netán nálad nem férnek el átmennek a szomszédba és ott is
megnyomják a csengőt.
És nincs az a magyar rendőrség, amely kiteszi őket.
Magánlaksértés? /Büntető Törvénykönyv 221.§./ Ugyan már.
És akkor neked, libikém, az idegen még mindig szép lesz? De hol fogsz aludni a családoddal?
És a szomszédok, sokan. Százan és sok-sok ezren.
Mert csak a vak nem látja és az agyament ember nem érti, hogy ez a tömeg elsősorban ránk van eresztve.
Nem látjuk? Az Ausztria felé tülekedőket is mi huzigáljuk le a vonatokról, nehogy eljussanak takaros osztrák
szomszédainkhoz és onnan tovább. Az ottaniakat meg hozzánk szeretnék küldözgetni, nagy erővel.
Vagy mi nem egyformán vagyunk tagjai ennek a bizonyos EU -s konglomerátumnak?
Mi vagyunk tehát Schengeni lerakodóhely?
Schengeni Végrehajtási Egyezmény /1995/: "... megerősíti a külső országokkal szembeni ellenőrzést, amely...
elsősorban biztonsági célokat szolgál."
Mint látható: a miénket biztosan nem.
Ugyan ez az Egyezmény mondja ki /teljes jogúan 2008-ban írtuk alá/ :... "nem schengeni országokból csak
határellenőrzés után lehet belépni."
Az épülő határzár 170 egynéhány kilométer hosszon csak erőteljes, fegyveres ellenőrzés mellett lehet
eredményes, hiszen az érkezők mindenre el vannak szánva. A bontásra is...
Milyen tömeg áll tehát itt? Egy törvénysértő, lassan több száz ezres tömeg. Végig gondolni is elborzasztó.
És nincs tudomásunk arról, hogy egyetlen egy határsértőt is megbüntettek volna az elmúlt hónapokban.

E megnyomorított helyzetben lévő hazánknak óriási anyagi teherrel jár mindez. Az EU azonban baksissal nyomja
ki a szemünket. Mintha nem látná, hogy mi történik. Az összeget le sem írjuk, csak azt, hogy egy nyár eleji
statisztika szerint /Eurosat MTVA Sajtó-és Fotoarchívum/ hány emigráns jut Európában, egy millió lakosra
számítva:
Horvátországban, Szlovákiában 9-9,
Csehországban 34,
Egyesült Királyságban 114,
Franciaországban 224,
Görögországban 240,
Ausztriában 1141,
Hazánkban 3322
Ez a szám önmagában egy kiáltás a világba!
Eközben ezt a szót: kitoloncolás nem is halljuk. Tehát azt, hogy - akár állami költségen - a "gazdasági
menekülteket" repülőre ültessük és folyamatos légihídon oda szállítsuk vissza, ahonnan eljöttek! Vagy abba a
célországba, ahová indultak.
Más megoldásokon csak a politika koptatja a száját és "emberi jogokról" beszél. Eközben a mienkről - egy szót
sem.
Pedig a mi jogunk is legalább annyi, mint azoké, akik ránk törtek, akiket ránk eresztettek.
Az 1956-os magyar forradalom óta Magyarország legnagyobb próbáját igyekszik átélni, az ellene induló támadást
kivédeni.
Magyarország nagy bajban van.
Magyarországot tehát meg kell menteni!
Az események áradását látva, ma már minden eszköz megengedett!
Murányi László

