
Určite ste v poslednej dobe zachytili 
tak medializovaný a aktuálny 
problém s nelegálnymi migrantmi, 
ktorí sa pokúšajú dostať z Afriky 
do Európy. Každému uvažujúcemu 
človeku je nadovšetko jasné, 
že ich príchodom do Európy 
nezískame nič, pretože sa 
migranti sa chystajú iba využívať 
sociálny systém v európskych 
štátoch. V médiách ich nazývajú 
utečencami, to je však nesprávny 
pojem. Neutekajú, pretože by 
v ich krajine bola vojna, alebo že 
by boli politicky, nábožensky, či 
inak prenasledovaní. Jednoducho 
chcú odísť do krajiny, kde nebudú 
musieť pracovať a na ich živobytie 
sa budú skladať daňoví poplatníci 
v európskych krajinách. Problém 
sa týka aj Slovenska. Netýka sa 
iba Talianska, kde sa imigranti 

po tisícoch vyloďujú a zaplavujú 
tak Talianske ulice, kde ostáva 
spúšť, kriminalita, prostitúcia. 
Brusel rozhodol, že takýchto 
darmožráčov budeme musieť 
prijať i my. A to niekoľko tisíc. 
A tých niekoľko tisícok si sem bude 
môcť pozvať i svojich príbuzných 
a rodiny. Nejde iba o to, že budú 
žiť z našich tvrdo zarobených 
peňazí, ide aj o bezpečnostné 
riziko. Títo prisťahovalci totiž 
vraždia európske obyvateľstvo 
a hromadne znásilňujú európske 
ženy. Sú známe stovky prípadov 
hlavne zo Škandinávie a Veľkej 
Británie.

Brusel zaviedol takzvané povinné 
kvóty, ktorými nám predpisuje, 
koľko prisťahovalcov máme 
prijať. A to i napriek tomu, že 
väčšina obyvateľstva si to neželá. 
Brusel však nerozhodol o tom 
sám! Pomohli mu v tom i naši 
politici! Za povinné nanútené 
kvóty totiž hlasovala väčšina 
európskych poslancov, ktorí 
„zastupujú“ slovenských občanov 
v Europarlamente. Napriek tomu, 
že Fico vehementne odmieta kvóty 
na prijatie prisťahovalcov, napriek 
tomu poslanci za stranu SMER-
SD za tieto kvóty hlasovali! Je to 
schizofrénia, či vypočítavosť?

Ak by to bola schizofrénia, bola 
by to tá lepšia možnosť. Duševne 
chorí ľudia nevedia ovládať 
svoje konanie, konajú často 
nevedome. Na duševné choroby 
existujú zariadenia, kde sa tieto 
choroby dajú liečiť, alebo účinné 
lieky. Problém by sa dal ľahko 
vyliečiť. Druhá možnosť je však 
strašnejšia. Čo ak mafiáni zo 
SMERU konajú vedome? Poslanci 
Európskeho parlamentu (nie len 
Smeráci) poslušne pribehli na 
zapískanie ako psíci k pánom z 
Bruselu a podvíhali svoje paprče 
za prijatie povinných kvót. 
Pretože ak by neposlúchli, čakal 
by ich od ich pána trest. Aj Fico je 
vlastne taký psík. Stále iba breše, 
avšak nepohryzne. To, že je proti 
kvótam tára iba tak do vetra, aby 
nestratil pred nadchádzajúcimi 
voľbami hlasy. Inak je to poslušný 
psík pánov z Bruselu. I keď veľmi 
šikovný, pretože vie, aká je nálada 
v spoločnosti a preto si spočítal, 
že v súčasnej dobe je lepšie 
stavať sa proti povinným kvótam. 
Schizofrénia je duševná choroba 
a teda porucha. Vypočítavosť je 
charakterový a morálny defekt 
a teda porucha. Nech už sú Smeráci 
schizofrenici, alebo vypočítavci, je 
jasné, že sú to narušení a defektní 
jedinci.   

    Smerácka 
schizofrénia

alebo
vypočítavosť
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Ani sme sa nenazdali a jedna 
z najväčších káuz na Slovensku 
odznela. Ide o kauzu „Váhostav“. 
Ľudia okolo spoločnosti zničili 
životy mnohých živnostníkov, 
mnohí skrachovali a prišli tak 
o možnosť postarať sa o svoje 
rodiny. Aj keď už téma takmer 
upadla do zabudnutia, mnohí 
si istotne spomínate. Išlo o to, 
že spoločnosť Váhostav zobrala 
lukratívne štátne zákazky, na 
prácu si najala subdodávateľov, 
väčšinou malých živnostníkov 

a za ich prácu im jednoducho 
nezaplatila. Chudáci živnostníci 
museli z vystavených faktúr 
ešte aj zaplatiť daň. Peniaze 
spoločnosti sú už dávno prevedené 
na účty schránkových firiem 
v zahraničí. Živnostníci peniaze 
doteraz nevideli, za tento podvod 
nebol doposiaľ nikto potrestaný. 
Šéf Váhostavu Juraj Široký si 
naďalej užíva svoje milióny. 

Teraz je tu však ale iná kauza. 
Imigranti. Všade samí imigranti. 
Ficovi určite odľahlo, že sa Slováci 
prestali zaoberať Váhostavom 
a venujú sa imigrantskej téme. 
Netvrdím, že nebezpečenstvo 
imigrácie je menšie a nezľahčujem 
ho. Len  pripomínam vec, ktorá je 
nedoriešená, pretože my Slováci 
máme akúsi krátku pamäť. 
Kauza Váhostav totiž ukázala, 
ako je Ficova vláda prepojená so 

zločineckými a podvodníckymi 
kruhmi. Rovnako ako pri kauze 
„Gorila“, tak i pri „Váhostave“ nie 
je vôľa zo strany vlády SR konať 
a vyšetriť tieto zločiny, pretože 
samotná vláda sprostredkuje 
Váhostavu lukratívne zákazky, 
samozrejme za štedré odmeny. 

Arogancia zločincov z vysokej 
politiky a finančných kruhov je 
obrovská. Po tom, ako títo zločinci 
ožobračili a zničili stovky životov, 
po tomto všetkom im Ficova vláda 
opäť odklepla ďalšiu zákazku. 
Dostala ju od štátneho podniku – 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Váhostav tak opať zarobí 
milióny eur, konkrétne skoro 14 
miliónov eur. Naozaj sme tak 
sprostí, že to necháme len tak? 
Slováci, budíček!

    Pre strom
nevidíme 

les

   Koľko nás 
budú stáť

“utečenci”
Imigranti smerujú na Slovensko. 
Všetci vieme, ako sa správajú 
prisťahovalci z Afriky a blízkeho 
východu v európskych krajinách. 
Ako napíšem, že sa správajú 
asociálne, použijem veľmi 
slabý výraz. Väčšina z nás vie, 
že príchodom prisťahovalcov 
prichádza i bezpečnostné riziko, 
nakoľko ich kultúra je absolútne 
nezlučiteľná s našou, v mnohých 
prípadoch je v absolútnom 
protiklade. Toto sú bezpečnostné 
riziká. Avšak vlna prisťahovalcov 
nesie so sebou iné nebezpečenstvo 
a problémy a tými sú ekonomické 
aspekty ich prijatia.

Koľko nás vyjde ubytovanie 
migrantov na Slovensku? Táto 
otázka istotne trápi veľa Slovákov, 
ktorí iba drú a nedostanú od štátu 
nič zadarmo. Ale prisťahovalci 
dostanú plný servis, ubytovanie, 
sociálne dávky a ochranu od 
štátu. A to i napriek tomu, že pre 
Slovensko nikdy nič neurobili 

a dá sa predpokladať, že ani 
neurobia, ba budú nám škodiť. 
Spýtajte sa na to Talianov, ktorým 
obsadili prisťahovalci domy, 
ktoré postavili vlastnými rukami. 
Podľa riaditeľa migračného úradu 
Bernarda Priecela mesačný pobyt 
prisťahovalca stojí približne 1 500 
Eur (z čoho by mimochodom v 
pohode vyžila päťčlenná slovenská 
rodina). Čiže jednému utečencovi 
pôjde z nášho štátneho rozpočtu 
ročne 18 000 eur. V nasledujúcich 
dvoch rokoch podľa diktátu 
Bruselu by sme mali prijať 785 
prisťahovalcov, teda všetci vyjdú 
ročne Slovensko na 14 130 000 
Eur. A boli by sme naivní, ak by 
sme si mysleli, že týmto sa prílev 
prisťahovalcov zastaví. V rezolúcii 
o povinných kvótach, ktoré 
nám nadiktoval Brusel je ešte 
dodatok, že každý z utečencov sem 
môže priviezť svojich rodinných 
príslušníkov, celé rodiny. Ako 

zo skúsenosti vieme, černošské 
rodiny netrpia neplodnosťou 
a tak by sa náklady na prvú 
várku prisťahovalcov mohli až 
šesťnásobne zvýšiť. 

Pre toto tvrdo pracujeme 
a odvádzame dane? Koľko bytov 
pre slovenské rodiny by sa mohlo 
postaviť? Koľko zariadení pre 
dôchodcov, koľko škôlok, škôl, 
nemocníc by sa mohlo zriadiť? 
Treba sa konečne zobudiť! 
A hlavne obrátiť hnev na správny 
cieľ! Za toto všetko môžu tí mafiáni 
a paraziti, ktorí sedia v NR 
SR. Prisťahovalci iba využívajú 
systém, ktorý vytvorili arcizlodeji 
z Bruselu spolu s našimi politikmi. 
Prisťahovalci iba budú dojiť kravu, 
ktorú im dovedie Fico, alebo 
ktokoľvek, kto bude podriadený 
Bruselu. Ale nie pred voľbami, až 
po voľbách!
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