
                           A választásokra készülve

Szellemi honvédőként írom ezt a levelet. Nagyon nagy a tét! 

Már az IMÁIMAT folyamatosan szaporítom: 

    Kilenced a hazáért és

    Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét is naponta imádkozom.

Valóban, ahogy Mindszenty bíboros atya mondta: egy millió imádkozó kell 
nemzetünkért!!! IMAHÁLÓ kell, hogy beborítsa hazánkat!

           ÉS

Fontos a KAMPÁNY megszervezése is. A sok-sok SZEMÉLYES biztatás.

Szeretném egy-két- nagyvonalakban- megfogalmazott gondolatra felhívni az 
Önök figyelmét! / Az ellenzéki kisbetűs neveket, kérem, ne tekintsék helyesírási 
hibának!

Önkéntes munkatársként részt vettem a „Telefonhívás támogatóinknak”akcióban 
Budakeszin. Hála Istennek az elkötelezett Fidesz-KDNP támogatók tábora  
MEGMARADT! Megőrzésük, szaporításuk rajtunk múlik.

Nap, mint nap felmerülnek bennem gondolatok, hátha segíthetem ezzel a 
kampányt.

Már sokszor jeleztem, hogy a FIATALOK megszólítása kardinális kérdés. 
Remek, hogy a Pesti TV elindult, de tudnunk kell, a fiatalok 90 %-a nem néz TV 
műsorokat, csakis a világhálón lehet megszólítani őket! Jó, hogy sok-sok 
elhangzott riport ott is megjelenik! Követhető!

ÜTŐS szövegekkel KIVETÍTŐKRE, PLAKÁTOK áradatára van szükség!Nem 
elég: „Az ellenzék nem támogatja a vakcina programot, a védekezést”  
KONKRÉTUMOK jelenjenek meg, minden kormánypárti nyilatkozatban, 
online felületen, szórólapon, plakáton….!! Csakis így lehet az ellenzéki 
demagóg szövegeket leleplezni. Állandóan halljuk: a kormány kivérezteti a 
fővárost, kivérezteti az önkormányzatokat. SZÁMOKKAL ÁLLADÓAN 
ÖNTENI A KONKRÉT CÁFOLATOKAT!



„A számok a baloldali álhírek ellenszere”facebookbejegyzéseit támogatni 
kellene, hiszen kézzelfoghatóan kimutat összehasonlításra alkalmas 
információkat!

Ha az emberek látják egymás mellett, hogy a gyurcsány-bajnai völgyhíd építése 
a GDP hány százalékát emésztette fel és mellette ott áll, hogy a stadionok a 
GDP hány %-ba kerültek, akkor az ellenzék nem „pofázhatna” a stadionozással!

Ha az ellenzék egészségügyre, oktatásra, kultúrára… költött összege mellett 
látnák a kormányunk által rááldozott mostani összegeket, akkor világosabban 
látnának az emberek. Mit költöttek Budapestre gyurcsányék, mit költünk most?

Mi keresztények VISSZAFOGOTTAKvagyunk az ellenzék lejáratásában. 
Ebben kis változás kellene! Igazsághűen, de emlékeztetve: Ki kell plakátolni 
szél bernadett, fegyőr, timike, jakab idióta megnyilatkozásait:

bevándorlásról,/ értelmesebbek a migránsok, mint a magyarok-nyilatkozta szél 
ütött bernadett/  sajtószabadságról,/ fegyőr: a jobboldali újságírók kiűzéséről/ 
agyatlan timike hamis adatai a vírusban elhalálozottakról…… A színház balhé 
kapcsán a ballib fenyegetéseiről- földönfutóvá……A nagy demokraták!!!!!

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök úr és csapata PROGRAMJÁT meg kell 
hirdetni! Beolvasni, szórólapon minden családhoz eljuttatni! FONTOS kézbe 
adni! Nem elég, hogy tudjuk milyen fantasztikusak az eredmények és ezt 
folytatjuk. Azt hisszük, már kész a programunk, hiszen mindent sínre tettünk, 
ezt szeretnénk folytatni. NEM ELÉG! Sajnos Tarlós úrnál sem volt kampány. 
Belesüppedtünk az eredményekbe. HARCOLNI KELL!!! Újra és újra leírni a 
programunkat, mindenre kiterjedően! MEGFOGALMAZNI!!!

Kiírni, láttatni, a gazdaság hatalmas lépéseinek folytatását, a KONKRÉT 
RÁFORDÍTÁSOK MEGNEVEZÉSÉVEL! 

azegészségügy reformálásának folytatását, az ő széfjeikkel, vizitdíjakkal 
szemben hány kórház, rendelő újult meg, épült. Karácsony CT-t ígért, hová 
került ilyen gép? 

Az oktatásügy szíven viselését. Nemzetközi eredményeit! 

Az elkötelezettséget bemutatniklímakérdéseknél / ne az LMP dadogjon róla, 
hisz semmit sem tesz, csak a szavak szintjén. Ugyancsak a fővárosunk 



gyengeelméjű városvezetője a biciklisávon kívül, a káoszon kívül egy lépést 
sem tett a zöld Budapestért. De hangzatos nyilatkozatokat százszámra tesz./ 
Lázít! Nekünk pedig ott van Áder János fantasztikus küldetése, szervezett 
lépések, konferenciák, a folyók megtisztításának cselekedetei, a hírleveleken 
kívül számtalan megvalósuló csoda. Tudomány és innováció tervek, a 
hulladékok újrahasznosításának kérdése, a körforgásos gazdaság elindítása, a 
zöld energiák támogatása, az alternatív erőforrások kutatása……. Számtalan 
működő program. A fásítások számadatairól még nem is szóltam. Az ellenzék 
meg nyekeg ilyen-olyan badar ötletről, a parasztvakítás szintjén a demagóg 
szövegekkel. És sokan beveszik. Szélütött bernike a bedobott cédulán a parlagfű 
kérdést feszegeti, ezt sem tudták Orbánék megoldani! Ez a programja.

Kormányunk fantasztikus családtámogatásait is számokkal!mellé téve a 
gyurcsány, bajnai/ gyes megvonás /intézkedéseket. Ez a kérdés: válasszatok!!!!

DEMOKRÁCIA elkötelezett képviselői vagyunk: emberek véleményét kérdezi 
a kormány a  konzultációkban, Gulyás Gergely heti kormány infó tájékoztatója, 
újságírók kérdezhetnek/ Ez a demokrácia!/ Jogállamiságot megkérdőjelezik?

/Az újságokban több a ballib, mint a jobboldali….!média egyensúly?/

Külhoni magyaroknak projektek, támogatások, nemzetben gondolkodó politika

Egyházak támogatása

Hungary Helps program, szolidaritás, támogatás, karitatív tevékenységek

A nyugdíjasok támogatása mi és az ellenzék/ 13. havi nyugdíj megvonása.

A rezsi kérdések akkor és most!!!

Tudomány és innováció

Gyökereink, kultúra,    stb…

EZEKET MIND AZ ÚJ ORBÁN PROGRAMBA BELESZŐNI!!!!!!!

NEVETSÉGESSÉ KELL TENNI AZ ELLENZÉKET, a sok kormány lejárató 
megmozdulásaikat kikarikírozni! a kamu videókat, álhíreket összegyűjtve 
leleplezni!

Le kell leplezni gyurcsany 6 pontját is. Mit mond? SZAVAK, SZAVAK, 
Ígéretek, soha be nem váltott ÍGÉRETEK!!!!Az ellenkezőjét hirdeti, mint amit 



tesz!!! Persze tudjuk, hogy éjjel –nappal hazudik, de ezt igazságbeszédnek hintik 
el a követőik között. De, hogy mit tett, azt fel kell emlegetni!

Egészen attól, hogy az MSZP-s nyanya lassan mondta, hogy Orbán Viktor is 
megértse” nem lesz gázáremelés”. Lett vagy 4-szer! Ennyit ér a szavuk, az 
ígéretük! Ki lehet dobni a kukába!

A 6 pontot, gyurcsányprogramot  KINYOMTATNI, mellé tenni a 
nyilatkozatokat!!!!!az elszólásaikat!

gyurcsány: nekem az, hogy MAGYAR nem jelent semmit

el lehet menni ebből az országból

tüntetnek?, majd abbahagyják

Közös ellenzéki kormányzás alapelvei??? Hazug ígérgetések, mellé a valóság, a 
nyilatkozatok, az előző ellenzéki kormányzás tapasztalatai!!!!!

-önmagával békében élő nép, ez áll a programjukban - szemkilövetés, vagyon 
elkobzással fenyegetőzés, nem nyilatkozunk a HÍR TV-nek, mindenkit 
képviselnek???fegyőr román képviselő támogatására biztat…árokásók!!!!

-demokratikus jogállam-földönfutóvá tenne, jobboldali újságírók 
kinyírása,márki zajongó: ha nem sikerül a kormányváltás, akkor soros 
segít.fegyőr: jog felfüggesztésével fenyeget. Hogy indulhat választáson 
kamarából kizárt ügyvéd?czeglédi?demokratikus?????

-jövőbe tekintő kormányzás, haveroknak állás, jutalom, pozíció, mint ahogy 
kamu geri csinálja, vagy niedermüllerék egy elítélttel,czeglédivel dolgoztat, 
megszorításokat tervez, munkanélküliség emelkedni fog, segély- rendszer…

-gondoskodó társadalom-13.havi nyugdíj elvétele, gyes elvétele, szivárványosok 
támogatása, migránsok behozatala, szociális háló lebontása, nemzettársaink: a 
külhoni magyarok taposása, 

-igazságos gazdaság- gyurcsány cégek virulnak, a haza IMF kölcsönből vegetál, 
a 100 leggazdagabb magyar között 80% ballib, az aranykészlet elsíbolása, a 
külföldi cégeknek kiárusítás, a 4-es metró ügy, a hazánk elleni szerződések…..

-európai Magyarország- jöhetnek a brüsszeli haverok irányítani, gender 
elméletekkel, jogállami vitákkal, soros ügynökökkel…..eu. egyesült államokkal, 
soros kölcsönökkel rabszolgává téve a nemzetet…



Ez van gyurcsányprogramjában , a 6 pontban ,de mélyen hallgat a 
következőkről:

Migránskérdésről hallgat,DE! figyeljétek a megnyilatkozásokat, mely leleplezi 
őket!!!!! szél nyilatkozat: a bevándorlás jó, mert olyanok érkeznek, akik eleve 
jobbak, mint a hazai népesség!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Határon kívüli magyarokról hallgat,DE!kettős állampolgárságot  támadja, 
riogatás, fegyőr román képviselőket támogatja

Gender idiótákról hallgat DE!niedermüller a „ keresztény képződményekről”

Szivárványzászlókról hallgat  DE!ennek kitűzése fontosabb, mint a nemzeti 
lobogó kitűzése március 15-én.

Bűnözők pártolásáról hallgat.DE!czeglédi, kóros,kábítós-tolvaj haverok…

Családok támogatásáról, nemzetpolitikáról hallgat, nincs a programjában!!!

Nekünk átgondoltan: PROGRAM  ÍRÁS

                                   ELLENZÉK LELEPLEZÉSE

                                   MÉRLEGELÉSRE KÉSZTETŐ SZÓRÓLAPOK

                                   KIVETÍTŐK, PLAKÁTOK

Gondolkodjanak az emberek, olvasgassák, mérlegeljék a múlt tapasztalataiból, a 
megszólalásokból, hogy miről kell dönteniük!

SZÓRÓLAPOK!!! Minden házba! Nem drága, szuper papír, színes, igényes. 
EGYSZERŰ fehér papíron, fekete betűkkel, ez nem emléklap, ez tájékoztatás!

Akár több fejezetben, mert egyszerre nagy falat. Folytatásos szórólapon pl.

Tisztába kellene tenni! Megválaszolásra vár egy-két dolog, sokan nem értjük.

Az ELSZÁMOLTATÁS, KÖVETKEZMÉNYEK hiánya! Beszélgetve 
jobboldali szavazókkal mindig felmerül egy kérdés. Nagyon sok ember, a 
támogatóink közül értetlenül állnak a gazemberek elszámoltatásának hiánya 
miatt. Erre mindig „töketlennek” nevezik a jobboldalt.



Miért nem lehetett a szemkilövetőt számon kérni?

Miért nem lehetett a 4-esMetró ügyében felelősöket megbüntetni?

Miért tud még mindig czeglédi kibújni, ráadásul indulni választásokon?

Miért nem működik az álhír- gyártás mozgatóinak kiebrudálása, leleplezése?

Miért lehet a közügyek közelében egy niedermüller? /áramlopás, kijelentések 
miatt

Miért nincs elszámoltatás a Lánchíd közbeszerzési idétlenség miatt?

Miért nincs elszámoltatás a hamis busz ügyletek miatt?........

MINDIG NYOMOZÁS, ELEJTÉS, bizonyíték hiányában…..?????

A kormányzati KOMMUNIKÁLÁS még mindig hiányos!!! Meg kell előzni az 
ellenzék félremagyarázásainak lehetőségét: Felhergelték az embereket: „ 
rabszolgatörvény” kapcsán, internet adóval kapcsolatosan. Astadionépítések 
miatt, pedig, ha közlik, hogy a GDP hány százaléka, akkor nem lehetett volna 
ekkora ereje a ballib hazugságnak. Klub Rádió beszüntetését, okait miért nem 
kommunikáltuk? Egész Európát telehazudta az ellenzék. Büntettük? Ki 
kommunikálta, hogy az önkormányzatok adósságát az Orbán kormány kifizette? 
A híradóban egyszer kevés! Ki kommunikálta, hogy hazánk aranytartaléka 
háromszorosára nőtt?

Kommunikáltuk, hogy 27 kormánypárti és 28 ellenzéki önkormányzat kapott 
támogatást? Persze, hogy csúsztatnak az ellenzékiek, ha vagy nem vagyunk elég 
eszesek, vagy nem számolunk az ellenzék galád cselekedeteivel, vagy 
lustaság???

Hol maradtak a fakenews büntetések?

 40 tanácsadóval működik a főváros, mennyibe kerül? KÖZÖLTÜK????Tarlós 
idejében is így volt?

Eu vakcinát nem hívtuk le- álhír!!! Kivetítőn, neten..hirdetni, hogy decemberre 
jött volna az eus vakcina, addig a gazdaság rommá válik, addig ezrek halnak 
meg, és az ellenzék így csúsztat! Visszautasítja Orbán az eus vakcinát????

Egy Híradóban elmondani KEVÉS!!!



EZEKET MEGELŐZNI, de kiírni, kivetíteni, kiplakátolni, kisfilmeket 
forgatni….Nevetségessé tenni az ellenzéket! És büntetni, eltiltani közügyektől!

Egy tőről fakad a dobrev, donáth család, kiplakátolni!

Idióta jobbik peti 2,5 milliós fizetése és paprikáskrumpli ebédje! Erre persze, 
hogy a kisnyugdíjasok kiakadnak. REAGÁLNI! Mennyiből él ez a gazember?

Ha megszavaznak egy kormány- intézkedést, kommunikálni!! Háttér infókba is 
beavatni, kivédeni az ellenzék negatív híreszteléseinek lehetőségét! Megelőzni a 
hazugságokat, az álhírek gyártásának lehetőségét!

Kommunikálni! 68.000 civil szervezet működik Magyarországon. Mindig azt a 
3 soros bagázst hallgatják meg az eus intézményekben. Hogy lehet 10 embernek 
ekkora szava, a sok ezer normális magyarral szemben?ODAFIGYELNI!

VIHART KAVARNI!

11 felforgató NGO, kézben tartjuk????? Vagy megfertőzhetik hazánkat???

Kommunikálni! aMoody,s: „A magyar gazdaság erőteljes teljesítményt 
mutatott”Kiplakátolni!!!! Kivetítőkre!!!Mellé írni, nem Orbán barát, mégis!

Kommunikálni a nehézségeket! Az Orbán kormány üres kasszát, IMF 
adósságot, elvesztett MNB aranykészletet, kivéreztetett önkormányzatokat, 
vörös iszap tragédiát,árvíz küzdelmet…. örökölt, ebből így talpra álltunk.  Új 
kórházak, felújítások, új iskolák, új uszodák, új közösségi terek, új gyárak, 
kulturális intézmények/ Zeneház/ új kutatóközpontok …..épültek. És még itt a 
vírus elleni védekezés terhe, és mégis munkanélküliség kicsi, támogatás sok, 
beruházások folytatódnak…..3 PERCES VIDEÓKAT készíteni ,Metróban, 
utcán, plakáton hirdetni!

MÉRLEGRE TENNI! HATÁROZOTTAN!!!

Van egy karizmatikus, intelligens, rendkívüli képességekkel és lélekkel 
megáldott vezetőnk, 

vannak elkötelezett, tehetséges minisztereink, köztársasági elnökünk,

vannak hiteles kormánytagok

van egy közösség, mely a konzervatív értékek, a hagyományok, a nemzeti 
értékek, a családok, a kereszténység mellett áll ki, virágzó hazában, békében élő, 



munkát, gyermekeket, időseket, természeti környezetet tisztelő hazafiak 
közössége

Szemben van egy magamutogató, minden hájjal, hazaárulással megkent, 
önmagát leleplező / őszödi beszéd/, diplomát lopó, buta, kisz vagyonból, 
privatizálásból meggazdagodott, bankáranyóssal megtámogatott,         
„demokrata „bohóc. Mellette tehetségtelen, nulla képességgel, semmi tudással, 
nemzetellenes érzelmekkel, migráns betelepítés elképzeléssel, család leromboló 
tervekkel, szivárványos népbutító programmal, brüsszeli hazudozókkal, soros 
ügynökökkel, népet lenéző- igába hajtó lelketlenséggel, éhségmenettel 
megtévesztő előadásokkal spékelt, multik-bankárok kiszolgálójaként 
páváskodó,csak saját anyagielőnyüket szem előtt tartó romlott koalíció.

TESSÉK!!! LEHET VÁLASZTANI!!!!

MINDEN TÖRTÉNÉST KIHASZNÁLNI!

Kamu geri oltópontot ajánl „nagylelkűen”, Orbán nem fogadja el a segítséget. 
De szegény főpolgármester olyan hülye, föl sem fogja, hogy vakcinára lenne 
szükség, nem oltópontra. És fényezi magát, és beveszik. KIÍRNI PLAKÁTRA: 
az ellenzék szerezzen Brüsszelből vakcinát, ne oltópontokat akarjon biztosítani a 
nem létező oltóanyagnak!

18 milliárd büntetés az Eutólgyurcsány közbeszerzési csalások miatt!!! Őket 
pártolja az EU.Gratulálunk! Kiplakátolni a büntetést! Nem Orbán lop, ezek a 
szoclib ellenségek trükköztek, döntötték romlásba hazánkat.

BUDAPEST elvesztésének tanulsága: ÉBERSÉG!!!!!

Kérem, kísérjék figyelemmel a szavazásra bejelentkezőket, ne járjunk úgy, mint 
Budapesten, hogy a ceus hallgatók bejelentkezése miatt katasztrofális helyzetbe 
kerülünk! Jelezni kellett volna a választási bizottságnak, hogy mennyire 
megszaporodtak a külföldi ellenzéki támogatók bejelentkezései!!!!

KÜLKÉPVISELETEK. A diplomatáink szerteágazó kapcsolatrendszerrel 
rendelkeznek. Ünnepségeken /pl. márc. 15. aug.20… a meghívott vendégeknek, 
sajtó munkatársainak kiadványokkal, rövid videókkal kedveskedni, az Orbán 
kormány számos eredményét publikálni fontos lenne mindenhol, mindenkinek!

A PARLAMENTI közvetítéseket most a pandémia miatt talán többen követik. 
Mindig szomorkodom, hogy az ellenzéki pártok felkészülten, hazugságáradattal 
ötször szót kapnak. Vádaskodnak. A Fidesz és KDNP képviselők készüljenek 



föl! Ismételjék, dicsérjék a kormány intézkedéseit. Legalább kétszer dicséret 
zengjen, a napirend előtti felszólalásukban ne az ellenzéket szapulják! A 
kormány részéről válaszadók remekül megteszik. Rétváry Bence nagyon 
felkészülten, talpraesetten, konkrét számokkal megteszi azt. Most hallottuk Tőle, 
hogy nyáron 3.000 orvos és 9.000 szakápoló felkészítésével készült a kormány a 
vírus újabb támadása ellen fölkészíteni a szakembereket.  Ezt miért nem 
kommunikáljuk? Miért nem erről beszélnek a fölszólaló kormánypárti 
képviselők?  Fontos!

Tisztelettel kérem a választásra megbízott kiemelt személyeket, hogy nagyon 
erős kampányt kivitelezzenek, mert itt most élet-halál harc folyik.

Vigyázni kell! Semmitmondó plakátok ne kerüljenek ki! Sok pénzbe kerül, 
legyen értelme! „Újraindítjuk a gazdaságot” Még jó! De mellé valami 
konkrétum? Mennyit költöttünk talpon maradásra? Túlélésre? Kiket segített a 
kormány? Milyen mértékben? Mennyit költöttünk vakcinára? Mennyit 
költöttünk Budapestre, a fővárosunkra?

Az ellenzék miniszterelnök választási CIRKUSZa arra megy ki, hogy velük 
foglalkozzon a közvélemény. Ígérgetnek, hazudoznak, egymást is bemártják, 
látszat „előadások”, emlékezzünk a főpolgármester választásra! Még egymást is 
lejáratták, hogy mindenki arról beszéljen! Ezek megkomponált átverések! 

Nekünk a mi jelöltjeinket kell a középpontba, a közbeszéd sodrásába helyezni! 
A jelöltjeink mindig valami különlegeset kell, hogy felvessenek, a beszédtémába 
behozzanak. RÓLUNK szóljon! Ne az ellenzékre figyeljenek a választók! Akár 
faültetés, akár a nyugdíjasokért elkötelezetten cselekvést vállaló jelölt, akár az 
innováció támogatója, akár családsegítő, akár mozgássérültekért harcoló…   
jelölt „bemutató” folyjon a választók előtt! REKLÁMOZNI a jelöltjeinket!

A jó Isten segítse Önöket egy lelkes, lelkiismeretes, áldott, elkötelezett kampány 
megszervezésében!

Tisztelettel: Hellner Péterné


