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Megtekintés LightBoxban

A "nemzeti kormány" miért tartja a nemzet egyik hősét börtönben, akit a nemzetellenes erők
zártak még be? - ezzel a kérdéssel kezdődött meg a HVIM tüntetése Budaházy György
szabadon engedéséért a Fidesz budapesti székháza előtt, a Szentkirályi utcában, mintegy
hétszáz fő részvételével.

Orbán Viktor nevére hangos fújolás tört ki a tömegből.
A felszólalások előtt és közben Sziva Balázs (Romantikus Erőszak, Hungarica) és Mazula
Imre (Magozott Cseresznye) adott akusztikus koncertet. Nőké az elsőbbség -

Budaházy Edda és Morvai Krisztina kezdte a felszólalások sorát

Edda elmesélte, hogy látott egy olyan videót, amiben Orbán Viktor azt boncolta Toroczkai és
Budaházy kapcsán, hogy ezek az emberek könnyen "Gyurcsány takarodj!" után "Orbán Viktor
takarodjot!" kiabálnak. Szerinte inkább közvetíteni kell a fideszesek felé és adni egy esélyt
ennek a kormánynak. Megfogalmaz egy utolsó felhívást, amiben kérdőre vonja őket, hogy
miért magyar hazafiak vannak börtönben a bűnözők helyett.
Edda után Morvai Krisztina olvasott fel egy nyílt levelet a fideszes politikusnak címezve,
amiben figyelmezteti őt, hogy két urat nem szolgálhat: egyszerre nemzeti érdekeket és
nemzetellenes erőket. "Budaházy és Szaszka soha nem fog megtörni, te viszont igen" hangzott el a levélben, amiben a "politikus" lelkére próbál hatni. Az írás felsorolja a fideszesek
bűneit, mint például azt, hogy szerintük a "tv-ostrom csak egy maroknyi huligán akciója volt",
vagy hogy 2006 harcosai csak egy csőcselék tömeg volt.
Zagy

va Gyula: "A Fidesz bűne, hogy ők még börtönben vannak"

Zagyva Gy. Gyula egy vicces történettel kezdte, hogy olyan amatőr maradt a rendőrség, hogy
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a civilruhások rendőrök előtte tartottak eligazítást. A tüntetés előtt fél órával még égett minden
villany a székházban, de amint gyűlni kezdett a tömeg lekapcsoltak minden világítást.
Reményét fejezte ki abban, hogy a bent lévők elmondják a párttársaiknak, hogy mennyien
állnak ki Budaházyék mellett. A vármegyés harcos szerint számos fidesz-szavazó és
szimpatizáns egyetért Budaházyval és a célokkal. Megerősítette, hogy minden Fidesz-székház
előtt fognak tüntetni a politikai foglyok szabadon engedéséért, és hogy rávilágítsanak arra: a
Fidesz bűne, hogy ők még börtönben vannak. Zagyva elmondta, hogy nem gondolta, hogy
ennyi időt marad Szaszka és Budaházy börtönben a Fidesz-kormány alatt. A képviselő
intézménylátogatást tett a Venyige utcában, ahol Szaszkát tartják fogva, de nem engedték,
hogy találkozzon vele. Elmondása szerint még az előző kormány alatt sem voltak ilyen
szigorúak a fogva tartási körülmények, mint most.

Toroczkai szerint nehezebb idők jönnek

Toroczkai László kiemelte, hogy ez a narancsdiktatúra talán még rosszabb lesz, mint a
gyurcsányi időszak. Mostanra már kiderült, amit sokan előre sejtettek: Orbán Viktorék
ugyanúgy függnek a nemzetközi oligarchától, mint az előző kormány.
Mint a Magyar Jelen főszerkesztője elmondta a médiatörvénnyel kapcsolatos meglátásait is:
Orbán Viktor a németországi lapokban azzal nyugtatja a médiatörvény ellenzőit, hogy a
szélsőjobb térnyerése miatt kell megregulázni az internetes tartalmat. A HVIM vezére aggódik,
hogy a nemzeti oldal médiahálózatát a cigány illetve zsidó szavak leírása miatt fogják
levadászni. "A saját nemzedékem Londonba, Új-Zélandra vándorol ki... Budaházy és Szaszka
pedig börtönben vannak" - mondta a nemzeti oldal egyik vezető alakja.
Toroczkai egy friss élménnyel "gazdagodva" ért a tüntetés helyszínére, amit el is mesélt. Ez
pedig nem más, mint az ellene hozott TV-ostrom ítélet , mely szerint ő volt a váratlanul
kibontakozott eseménysorozat szervezője.
Ez a hatalom is ugyanúgy be akarja börtönözni a kiváló hazafiakat, éppen ezért az eddigi
ellenállás többszörösét kell kifejtenünk! "Szabadság! Ellenállás!" - köszönt el László.
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Gaudi-Nagy Tamás Strasbourgból küldte el levelét
A neves jogvédő munkája során mindig is kiemelt figyelmet szentelt Budaházy György ügyére,
de sajnos ezúttal brüsszeli teendői miatt nem tudott személyesen részt venni a tüntetésen.
Levelét a vármegyés szóvivő leány tolmácsolta az egybegyűlteknek. Gaudi-Nagy Tamás
levele ide kattintva olvasható
.

A rendezvényen megjelentek gárdisták is, akiket természetesen a szokásos szeretettel
igazoltattak a rendőrök.

szentkoronaradio.com nyomán
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