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„Állítsuk meg Brüsszelt!” – Nemzeti konzultáció Dél-Békésben is
A nemzeti függetlenségről, szuverenitásról
Egyre többen csatlakoznak, keddig 670 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs
kérdőívet. A részvétel minden eddiginél fontosabb: meg kell védeni a határokat, és saját
kézben kell tartani az adók, a bérek és a rezsi szabályozását is. Szeretnénk minél
többekkel megvitatni a kormány álláspontját a szuverenitási kérdésekben és támogatást
kapni azokban Dél-Békésben is.
Az Állítsuk meg Brüsszelt! című konzultáción 6 kérdést teszünk fel a nemzeti függetlenséggel
kapcsolatban. Minderre azért van szükség, mert Brüsszel számos területen jogköröket akar
elvonni a tagállamoktól, ezzel veszélyezteti a nemzeti szuverenitást. A konzultáció kérdései a
nemzeti függetlenséget érintik: szeretnénk hazai kézben tartani az adók, a bérek és
energiaárak meghatározását, meg kell állítani az illegális bevándorlást és nagyobb
átláthatóságot szeretnénk a külföldről pénzelt aktivisták ügyében. Aki részt vesz a
konzultációban, támogatja a kormányt ezekben a küzdelmekben. Számítunk a dél-békésiek
véleményére is.
A feltett kérdésekben a kormánynak határozott álláspontja van, ezt szeretnénk minél több
magyar emberrel megvitatni és meghallgatni a véleményüket. Szeretnénk támogatást kapni
ahhoz a politikához, melyet a kormány és a miniszterelnök képvisel ezekben az ügyekben. A
Brüsszellel vívott harchoz a magyar emberek támogatását kérjük.
Egyre több ügyben akar Brüsszel a fejünk felett dönteni, arra akarnak kényszeríteni minket,
hogy töröljük el a rezsicsökkentést, engedjük be a migránsokat, és elvennék tőlünk azt a
lehetőséget is, hogy szabadon dönthessünk az adócsökkentésekről és a munkahelyteremtés
módjairól. Ezen hatalmi törekvések már a nemzeti szuverenitásunkat, a családok
megélhetését, a biztonságunkat veszélyeztetik.
Az elmúlt napok azt mutatják, a magyar emberek megértették, hogy a nemzeti konzultáción
való részvétel minden eddiginél fontosabb, keddig 670 ezren töltötték ki a nemzeti
konzultációs kérdőívet. A Fidesz köszönetet mond azoknak, akik már visszaküldték az ívet, és
arra kérjük a magyar embereket, hogy fejtsék ki a véleményüket ezekről a fontos kérdésekről.
A nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése május második hetéig zajlik Dél-Békésben is.
A válaszborítékokat május 20-ig lehet postára adni. Az állampolgárok az interneten is
kitölthetik a nemzeti konzultációs kérdőívet a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon.
Kérek minden Dél-Békésben élőt, hogy mondja el véleményét. A kormány akkor lehet sikeres
egy küzdelemben, ha a választópolgárok támogatják ezt.
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