Prof. Ona Voverienė. Yra ko pasimokyti iš tautinės valstybės Vengrijos
„Esame ne tik pilietinė valdžia, bet ir tautinė. Nūdienos pasaulyje kam nors prabilus apie
pasišventimą tautai, tokie žmonės dažnai yra cenzūruojami – esą tauta tėra kažkokio
folkloro elementas, nuobodus nostalgijos likutis ar pagyvenusių piliečių sentimentas. Tačiau
noriu Jums aiškiai pasakyti, kad nors tautos samprata tikra yra persmelkta sentimentalumo,
tai yra kažkam gerokai daugiau. Tėvynė yra inkaras, kurio poreikį giliai širdyje jaučia
kiekvienas. Todėl, nepaisant kandžių replikų ir pašaipų, šalies patriotai yra verti pripažinimo
už tai, kad vis iš naujo ir iš naujo nuleidžia šį inkarą – tai, nepailsdami mums nuolat išrėžia į
veidus, jog tėvynė eina pirmiau viso kito. Iš amerikiečių pasiskolinę jų išsireiškimą, galėtume
pasakyti „Vengrija – pirmiausia“ – tai ištrauka iš Vengrijos premjero Viktoro Orbano kalbos,
pasakytos 2018 m. vasario 18 d. Budapešte dvidešimtajame jo kreipimęsi „Dėl tautos būklės“, artėjant jo
Vyriausybei prie antrosios kadencijos pabaigos ir naujųjų Parlamento rinkimų š.m. balandžio mėnesį. (Viktoras
Orbanas. Dėl tautos būklės //propatria.lt. – 2018-03-20) Prieš aštuonerius metus Vengrija pirmą kartą pokario
istorijoje tapo tautine valstybe. Pirmąja tautines valstybe ir dabartinėje Europos Sąjungoje, tarsi ledlaužis
užšąlusioje ES technokratinio globalistinio mąstymo jūroje laužančia ledus ir rodančia kelią, kitoms, jau
išsivadavusioms iš komunistinio mąstymo ir proto vergovės valstybėms.
Prieš trejus metus išėjęs į Amžinybę filosofas tautotyrininkas Algirdas Patackas, vienas doriausių Lietuvos politikų,
savo testamentiniuose žodžiuose Tautai, sakė: „Mokykimės iš Vengrijos!” Ir iš tikrųjų, skaitant Vengrijos
premjero ataskaitą apie Vengrijos atliktus darbus ir jų laimėjimus per tautinės Vyriausybės aštuonerių metų
kadenciją, akivaizdu, kad yra ko iš vengrų pasimokyti. Žinoma, tokio pobūdžio dokumentuose skelbiama tik tai,
kas padaryta, kas pasiekta ir neatskleidžiama, kaip tą pavyko padaryti ir pasiekti. Taigi, pasidžiaukime su vengrais
kartu.
Didžiausias Vengrijos pasiekimas – moralinis. Jie nebesileidžia būti barami ir „talžomi, kaip bokso kriaušės“ (Ten
pat), kaip dažnai atsitinka Lietuvai, ES ir kitų tarptautinių organizacijų biurokratams, ir visokiems zurofams bei
tautos atplaišoms vanagaitėms mus „talžant“. Per aštuonerių metų kadenciją vengrams jau pavyko atgauti tautinį
ir valstybinį orumą.
Prieš rinkimus įsipareigoję per dešimtį metų sukurti vieną milijoną darbo vietų, V. Orbano Vyriausybė jau per 8rius metus sukūrė 736 tūkstančius darbo vietų; bedarbystės Vengrijoje jau nebėra.
Valdydama tvirta ranka V. Orbano Vyriausybė per 8-rius metus, kaip nei viena ES valstybė, visiškai pažabojo
kainų infliaciją, tuo tarpu, kai Lietuvoje kainų kilimas ir žmonių skriaudimas visiškai atiduotas gobšių verslininkų
savivalei, jau sukūrusiai Lietuvoje vergovinę santvarką, kai jiems dirbantis žmogus už jam darbdavių mokamą
atlyginimą nebegali net šeimos išlaikyti.
Atkurta nacionalinių bankų
sistema, daugiau negu 50 proc,
bankų yra vengrų, o ne
užsieniečių; vengrai vengia
užsienio plėšikiškų bankų paslaugų,
išsivežančių iš šalių, kuriuose jie
įsikuria, tokių kaip Lietuva,
milijonus, kartais ir gerokai
sukčiaujant. Stebėjausi, kaip mūsų
Vyriausybė tylėjo, tarsi sirgdama
trijų beždžionių sindromu:
„nemačiau, negirdėjau, nežinau“
kai vasarą prieš „Snoro“ bankrotą,
sužinojau, kad „Snoras“
„paskolino“ Rusijai 75 milijonus
dolerių. O„Snoro“ valdytojų
draugužis Valentinas Mazuronis,
prisimenu, tam bankui paskelbus
bankrotą, kėlė Lietuvoje „, „vėjus“,
faktiškai gindamas vagis ir Rusijos interesus, kuriai , neva, buvo „ paskolinti“ tie, iš Lietuvos žmonelių surinkti,
pinigai. Tik kada ta „skola“ bus atiduota?
Vengrijos ekonomikos augimas per atuonerius tos Vyriausybės valdymo metus leido jai kelis kartus per kadenciją
padidinti atlyginimus ir pensijas. Jau aštuntaisiais kadencijos metais Vengrijos Vyriausybė įvedė pirmąją
Vengrijoje vienkartinę Kalėdinę premiją visiems pensininkams, taip pagerbdama savo senolių senatvę.
Kadencijos metais buvo perorganizuoti Žemės ūkio rūmai; atsirado naujų darbo vietų agrokultūros srityje; maži ir
vidutinio dydžio ūkiai stiprėjo Vengrijoje sparčiau, negu buvo tikėtasi.

Padvigubėjo romų tautybės studentų skaičius Vengrijos aukštosiose mokyklose.
Teatro lankytojų skaičius išaugo 50 procentų.
Daugiau negu 50 proc. žiniasklaidos yra valdomos vengrų.
Sportu užsiimančių žmonių skaičius padvigubėjo . Vyriausybė tuo tik džiūgavo ir rūpinosi sporto klubų, aikštelių,
baseinų ir kitų patalpų kūrimu sportininkams bei sporto įrengimų įsigyjimu ir jų tobulinimu.
Brėždamas perspektyvas ateičiai, jeigu valdančioji parlamentinė partija ateinančiuose Parlamento rinkimuose
balandžio mėnesį bus išrinkta trečiajai kadencijai, V. Orbanas įvardino tris pagrindinius prioritetus: Tėvynė,
šeima, darbas:
Jo nuomone, „ Turėsime ateitį tik išlikdami vengrais“. Todėl išskirtinis dėmesys bus skiriamas vengrų kalbai,
krikščioniškosios ir vengrų tautinės kultūros puoselėjimui; Vengrijos laisvės ir nepriklausomybės išsaugojimui. Visa
tam, kas dabar Lietuvoje aršiai naikinama.
Negalima perleisti mūsų šalies likimo į internacionalistų rankas.
Tapę vieningi ir laimėję daugumą valdžioje, suvienijome tautą visoje šalyje.
Migrantai mums : ne vaistas, o nuodas – mums jų nereikia. JAV prezidento D. Trumpo migracijos ir užsienio
politikos planai – svarbūs ir Vengrijai. (Pro patria.lt. -2018.03.20) Valstybės sienų gynyba yra svarbiausias mūsų
prioritetas o ne migrantų kvotos.
Viena iš didžiausių tautos ir valstybės vertybių yra darbas. Tie, kurie sunkiai dirba turi ir daugiau uždirbti.
Per aštuonerius metus į Vengrijos darbo rinką įsiliejo 736 tūkstančiai žmonių, kurie dabar savarankiškai , be
valstybės pašalpų išlaiko savo šeimas, gali gyventi oriai iš savo darbo, o ne ištiesę rankas į pašalpas.
Šeima irgi priklauso didžiausių vertybių sistemai. Šeimos sudaro visą šalį formuojantį stuburą. Vyriausybė ir
toliau skatins Vengrijoje šeimų kūrimą . Šeimos kurios įsipareigoja turėti vaikų turi gauti visokeriopą paramą.
Motinos privalo būti gerbiamos ir vertinamos. Santuokų skaičius per aštuonerius metus padidėjo 46 procentais, o
vaikų gimstamumo koeficientas nuo 1,23 iki 1,49 šeimoje. Tas koeficientas dar mažokas, bet iki trečiosios
kadencijos pabaigos, gerėjant Vengrijos žmonių materialiniai gerovei, jis tikėtina padidės iki 2,0. Tik taip bus
užtikrintas Vengrijos ilgalaikis išlikimas. Vengrijos šeimos savo sąskaitomis bankuose neneša pelno užsienio ir
tarptautinėms organizacijoms bei kampanijoms.
Trečioje tos Vyriausybės kadencijoje baigsis energetinė priklausomybė nuo Rusijos. Jau dabar į Vengriją dujos
teka ne tik iš Rusijos, bet ir iš Rumunijos, bei Latvijos.
Vengrai – ne avys, kurios tyliai laukia savo likimo. Bet kokias veiklas, susijusis su migracija ir migrantais, mes
ribojamae savo nacionalinio saugumo licencija. Atsisakančius nutraukti pavojingų Vengrijai veikų vykdymą, „mes
juos paprasčiausiai išspirsime lauk - - kad ir kokie įtakingi ir turtingi jie būtų“ (Ten pat)
Savo pranešime
Viktoras Orbanas minėjo, kad JTO šių metų gruodžio mėnesį pateiks diktatorišką reikalavimą visoms ES
valstybėms, „jog imigracija ir jos lengvinimo priemonės yra teigiamas ir naudingas indėlis ekonominiam augimui ir
klestėjimui. Tai yra citata iš paties dokumento. Žvelgiant iš Europos perspektyvos, tai yra neabejotina kvailystė,
tai tas pats, kas teigti, jog gripo epidemija yra sveikintinas dalykas, nes ji teigiamai prisideda prie žmonių
sveikatos ir gerovės. JTO laikosi pozicijos, kad Europoje privalo būti sukurti saugūs ir reguliuojami imigracijos
kanalai. JTO tvirtina, jog kiekvienas europietis turėtų jausti pareigą padėti imigrantams atvykti į jo šalį, ten
apsigyventi ir susirasti darbus... Nesuvokiama, kodėl jie mus laiko tokiais nukvakusiais lunatikais, galinčiais priimti
tokį siūlymą ir jį įgyvendinti. Privalome aiškiai ir tiesmukai pareikšti, jos Vengrija nėra nuo proto nušokusių žmonių
šalis“ (Viktoras Orbanas. Dėl tautos būklės // propatria. -2018-03-20).
O kaip Lietuva? Ar jai tas visai nerūpi? Atrodo, laiko neturi tuo net pasidomėti ...Per nesibaigiančias
gladiatorių kovas Seime, linksminant tomis vergų kovomis visus Penktosios kolonos narius ir juokinant Putino
Rusiją, ... ir pasaulį.
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