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Most azt kívánják tőlünk, hogy a déli határunknál rendezzünk be egy rabszolga tábort, és ha a
Daimlernek a Pegeuotnak a Bayernek a Kruppnak, a londoni, bécsi, párizsi, berlini szemetes
cégnek…friss, fiatal munkaerő kell, akkor utasítják a magyarokat küldjenek kontingenst. A
„használhatatlanokat” majd visszaküldjük a szír fennsíkra ott meccseljenek Asszaddal, ISIS-el, vagy a
zsidókkal..
Az őszi termés betakarításra megérkeztek, a húsz éve félig-meddig itt élő, nyugdíjas német
barátaim. Nem sok időnek kellet eltelnie, totál belevágtunk az Európát végig szántó menekült
ügyekbe. Rögtön elkezdtek Orbánozni, pontosan abban a hangnemben, mint az átlagos, kissé balos
magyar nyárspolgárok és a médiák nagy része.
-Ne szórakozzatok, nekünk kell a sok menekült - „fűteni kell a kályhát” friss, fiatal, olcsó
munkaerővel. Le kell szorítani a munkabéreket. Az elmúlt húsz évben munkát vállalt kelet európaiak
már egyre többe kerülnek.
-Ha ti nem fogadtok menekülteket, akkor nem kaptok pénzt.
-Mi Brüsszelből kapjuk a pénzt, nem tőletek és arról nem volt szó, hogy uniós rabszolgapiacot
építünk.
-Az uniós pénz, német pénz, érvel barátom.
Tudom, de kicsit büdös és izzadság szagú – nem gondold Hans?
A Salzburg- München autópálya egyik pihenő helyén összeakadtam két magyar fiatalemberrel.
Németországban dolgoznak. Havi 190 óráért 1600 eurót kapnak. Korábban három évig egy
magyarországi német autógyárban dolgoztak, havi 600 euróért. Megpróbáltak elhelyezkedni az anya
vállalat németországi gyárában, ahol felvétel hirdettek az ö munkakörükbe. Közölték velük, hogy
nem lehetséges, menjenek vissza, ahonnan jöttek. Nem jöttek vissza, találtak más munkahelyet.
A Daimler-Benz nagyhatalmú vezére nyilatkozta: Nekik kellenek a szír bevándorlók. Fiatal jó erőben
lévő friss munkaerő kell. Betanítjuk, elhelyezzük őket – nem probléma.
Kis cégemmel tíz évet dolgoztam Németországban ugyan annál a cégnél, akinél 1991-ben kezdtem.
Tíz év után közölték velem, hogy 3 márkával csökkentik a rezsi órabérünket. A lengyelektől 5
márkával alacsonyabb ajánlatot kaptak. Éppen emelésben gondolkodtam, de pont a fordítottja
történt. Meglepetésükre nem mentem bele, összepakoltunk és haza jöttünk. Ennek ellenére csak jót
mondhatok a németországi munkavállalásunkról. Nem ért nagy meglepetés, elvégre is, a nagy
német gondolkodó - Karl Marx Tőkéjén nevelkedtem.
Úgy gondolom, hogy a modernkori, főleg gazdasági imperializmus legfőbb célja, az olcsó munkaerő,
a nyersanyag források és piacok megszerzése, tetézve jó adag hatalomvággyal és a szabad verseny
korlátozásával.
A finánctőke és ipari tőke érdekeit képviselik a világunkat átszövő nagy média vállalatok. Kezükből
esznek a világlapok, TV társaságok. A fennálló helyzet fenntartásáért világunk ördögi manipuláció
áldozata.
Nem hiszek összeesküvés elméletekbe, de már hajlok arra, hogy ez a lassan világot rengető
népvándorlás valami kiagyalt szisztéma a nagytőke és finánctőke szervezésében.
Az elmúlt húsz évben az unió domináns országai /Berlin, Párizs, London/ elszipkázott kelet Európából
több millió olcsó kvalifikált munkaerőt. A magasabb bérért nagyszabású munkaerő elvándorlás
történt a szegényebb országokból a gazdagabbak felé. A gazdagabbak még gazdagabbak lettek. A
szegényeknek be kellet érni, szökőkutas körforgalmakkal, disz burkolatos sétáló utcákkal, autó
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utakkal, lehetőleg a nagy világcégek irányába.
Kivásárolták a szolgáltató ipar nagy részét /víz, villany, gáz, telekommunikáció…./, diktálták az
árakat, kegyetlenül korlátozták a szabad versenyt. Ugyan azért a munkáért náluk
háromszor-négyszer annyit fizetnek, mint nálunk.
Nem lehet nem észrevenni, hogy Németország szép lassan teljesen kezébe veszi az unió irányítását.
Olyan uniós vezetőket választottak, akik vakon követik a német politikai és gazdasági elit érdekeit.
Ha valaki közbekiabál akkor az valóságos pária lesz. FAZ és társai szerin egészen biztosan.
A német imperializmusban az a „szép”, hogy elvárja, hogy szeressék.
Szeretnénk, ha a nyomorult kelet európai politikusokat nem hozzák olyan kivédhetetlen helyzetbe,
hogy rabszolga minimálbéren tengődjön Kelet Európa. Ha azt a giga összeget, amit az elmúlt húsz
évben lefölöztek, nem gagyira osztották volna szét, ha finánctőke nem rendezett volna „Tatárjárást”
hamis Frank hitelekbe öltözve, akkor talán közelebb kerültünk volna az „áhított” nyugathoz.
Most azt kívánják tőlünk, hogy a déli határunknál rendezzünk be egy rabszolga tábort, és ha a
Daimlernek a Pegeuotnak a Bayernek a Kruppnak, a londoni, bécsi, párizsi, berlini szemetes
cégnek…friss, fiatal munkaerő kell, akkor utasítják a magyarokat küldjenek kontingenst. A
„használhatatlanokat” majd visszaküldjük a szír fennsíkra ott meccseljenek Asszaddal, ISIS-el, vagy a
zsidókkal..
A legendás hévízi pletykapadon szép őszi napsütésben népes nemzetközi társasággal 28 fokos
vízben dagonyázok. A téma természetesen a menekült áradat. A Németek, Osztrákok többsége
nagyon megértő volt. Az egyik német nem bánja a bevándorlást, egy millióra számít, mert nagyon
csökken Németország lakóssága. A többieknek nem nagyon tetszik, mert szerintük nagyon erős a
szélsőjobb, Angi bele bukhat a nagy bevándorlásos piruettbe. Megjegyezték bármit is csinál a
Magyar Kormány úgy sem lesz jó. Orbán nem követi a mainstream vonalat, attól rettegnek a
főkolomposok, hogy Orbánnak több követője lesz.
A közöttünk lubickoló oroszok egy szót sem értettek, de az látható volt, hogy tudták miről megy a
nagy paláver. Arra felkapták a fejüket mikor az egyik német megkérdezte: „Die Russen sind schon
im speisekammer?”. Még nincsenek, de nagyon igyekeznek – válaszoltam.
Tovább nyomtam a német hegemónia a széthullásban lévő EU, a tömeges bevándorlás problémáját,
mikor a mellettem nyakig vízben ősz német öreg úr halkan megjegyezte:
Wissen Sie. Eine Führerin ist besser als ein Führer!

Angela Merkel
EU
migráció
Orbán Viktor
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