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Kedves Magyar Testvéreim, Kedves Magunkfajták!

Magyarország miniszterelnöke ismét egy veszedelmes bűnöző lett. A kilenc embert
öngyilkosságba kergető, közel hatszáz családot tönkretevő, a magyar nemzet vagyonát lenyúló
főgengszter átvette a nép közé lövető, a nemzeti vagyonból milliárdossá lett KISZ titkár helyét.
Magyarország miniszterelnöke lett a hírhedt Wallis-csoport rablóvezére, a magyarok
kifosztásából milliárdossá lett Bajnai Gordon. A Hibbant Néró helyett egy libatolvaj került az
ország élére. Javaslom a Kedves Magunkfajtáknak, hogy nevezzük nevén, s addig a rövid
ideig, amíg Ludas Matyi vagy mi el nem kergetjük, hívjuk őt az egyszerűség kedvéért így, azaz
Libatolvajnak. Ezt a nevet a börtönben is könnyen megjegyzik majd a zárkatársai. Hallotta-e,
Libatolvaj elvtárs, a tegnapi hírt, hogy a csehek egy 87 éves kommunista ügyésznőt zártak
börtönbe azért a bűnért, amit évtizedekkel ezelőtt követett el? Ami késik, nem múlik, rács mögé
kerül ön is és a haverjai is!

Nem fogják megúszni a felelősségrevonást. Most ők próbálnak minket rácsok, kordonok mögé
zárni, de eljön az igazság órája, amikor az országromboló gazemberek kerülnek börtönbe. Ezt
kell világossá tennünk mindazok előtt, akik azt gondolják, bármit megtehetnek a magyar
emberekkel.

Ma reggel Horn Gábor és Lendvai Ildikó (és népnyúzó pártjaik) adófizetői pénzből fenntartott
saját tévéjében, a Napkeltében könnyek között tettek fontos bejelentést a szemkilövető
vezérek, az MSZP és az SZDSZ főemberei. Megállapították: az új kormány, a
Libatolvajkormány beiktatásának ténye megnyugtatja a piacokat, megnyugtatja a külföldi
befektetőket. Hát itt a baj! Hogy az elmúlt húsz év során a politikai elit odáig züllesztette
Magyarországot, hogy nem a tizenötmillió, nem is a tízmillió magyar érdeke számít, hanem a
külföldi befektetőké, a nemzetközi piacoké, a nemzetközi nagytőkéé. Miért hagytuk, hogy így
legyen? Miért engedtük Magyarország gyarmatosítását?

Miért nem mondtuk ki hangosan és tettük világossá minden döntésünkkel: Magyarország a
Magyaroké. Miért nem ez vezérelte az elmúlt két évtizedben legalább a magukat nemzeti
érzésűeknek valló pártokat? Ma Magyarországon nem elegendő előrehozott választást tartani.
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Ma Magyarországon rendszerváltásra van szükség! Ma Magyarországon arra van szükség,
hogy visszavegyük a Hazánkat azoktól, akik fillérekért felvásárolták, lenyúlták,
adósrabszolgaságba, nyomorba döntötték. Ma Magyarországon arra van szükség, hogy újra
azt érezhessük: ez a mi hazánk. El kell kezdeni a lényegről beszélni.

Ha a nemzetközi nagytőke ma megnyugodott, az nagyon nagy baj. Az ugyanis azt jelenti, hogy
Magyarország gyarmatosítása akadálytalanul folytatódhat. Nem elegendő, hogy kézrőlkézre
adják a hatalmat azok, akik versengenek a külföldi befektetők, a nemzetközi nagytőke
kegyeiért. Arra van szükség, hogy Magyarország újra a magyaroké legyen.

Magyarországot magyar szívű, hazájukat szerető civileknek, civil szervezeteknek, s -amíg
párt-rendszer van- magyar szívű pártoknak kell vezetniük, amint csak lehet egy új, a Szent
Korona eszme értékrendjén nyugvó Alkotmány alapján.

Igen, a lényegről kell végre beszélnünk. Arról például, hogy az úgynevezett
rendszerváltozáskor a kommunista vezetők, becsapva, elárulva a saját híveiket, s a magyar
munkásokat is, fillérekért leprivatizálták, lenyúlták a magyar nemzet vagyonát, a gyárakat,
üzemeket, üdülőket és más ingatlanokat. El kell kezdeni beszélni arról, hogy ezeket a piszkos
privatizációs szerződéseket felülvizsgáljuk, s a nemzeti vagyont a rablóktól visszavesszük. A
lopott holmi visszajár! Visszavesszük a külföldi kézre juttatott vagyonból is azt, amire
Magyarországnak szüksége van a talpraálláshoz. Újra kell építenünk a magyar gazdaságot,
talpra kell állítani a megtépázott mezőgazdaságot! Ha kell a privatizációs szerződések
érvénytelenítése útján, ha kell kisajátítás útján vissza kell vennünk a fillérekért megszerzett,
külföldi kézre vagy pártfunkciók kezére juttatott nemzeti tulajdont. Ne nyugodjanak meg a
külföldi befektetők, mert nincs okuk rá! Bármilyen libatolvajt ültetnek is a nyakunkra
helytartóként, a magyar nemzet vagyonát visszavesszük, a gyarmati sorsot felszámoljuk!

Itt az ideje, hogy a nadrágszíjhúzogatást a magyar nemzet kifosztói kezdjék meg, s ne a
nyugdíjasok, a tisztességes munkából élő emberek fizessék meg a milliárdos banditák által
okozott kárt. Milyen rendszer az, ahol a hasznot privatizálják, a költségeket és a kárt pedig
államosítják és a pedagógusokkal, ápolónőkkel, tűzoltókkal, rendőrökkel, kétkezi munkásokkal
fizettetik meg?

El kell kezdeni végre a lényegről beszélni! Nem elég az előrehozott választás, több kell:
rendszerváltás!
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Itt az ideje, hogy kimondjuk: véget vetünk Magyarország adósrabszolgaságának. Ilyen
mennyiségű adósságot, amely a jelenlegi hivatalos számolások szerint terhel bennünket,
képtelenség visszafizetni. De nincs is mit visszafizetni, mert a rengeteg kamattal, s pláne
piacaink beáldozásával, a Magyarországról folyamatosan kihordott profittal, a gazdaságunk
beáldozásával már százszorosan visszafizettük. Ki kell mondani: ne nyugodjanak meg a
külföldi bankok, a külföldi befektetők és a nemzetközi piacok, mert mi több adósságot nem
fizetünk!

El kell kezdeni végre a lényegről beszélni! Nem elég az előrehozott választás, több kell:
rendszerváltás!

Ki kell mondani: Ne nyugodjanak meg a külföldi beruházók, a nemzetközi piacok, mert egy
tollvonással fogunk megszűntetni minden egyes olyan jogszabályt, adószabályt és egyéb
normát, amely Magyarországon a multikat, a külföldieket hozza előnyösebb helyzetbe a
magyaroknál. Magyarország a magyaroké, a magyar gazdaság nem a multiké, nem a
külföldieké, hanem a magyar kis és középvállalkozóké. Azokat a hatósági vezetőket pedig, akik
a magyar kis és középvállalkozókat és a magyar gazdákat a saját hazájukban folyamatosan
terrorizálandó bűnözőkként kezelik, börtönbe kell csukni hivatali visszaélés miatt. Véget kell
vetni annak, hogy a szüretelő magyar gazdát helikopterről és kommandósokkal támadják az
adójából fizetett helytartók. Elég volt a folyamatos terrorizálásunkból! Elég volt abból, hogy
palesztinokként kezelnek bennünket a saját hazánkban.

S hogy ne egy új gázai menekülttáborban végezzük, meg kell védenünk a termőföldünket is!
Milyen aljas alku volt az, amelyben képviselőink a magyar termőföld megvásárlását 2011-től
lehetővé tették külföldiek számára? Nevezhető-e szabad versenynek, a tőke szabad
áramlásának az, ha olyan államok polgárai kelhetnek versenyre a magyar földért, amely
államok nemzeti jövedelme ötször, tízszer akkora, mint Magyarországé? Nem, ezt
gyarmatosításnak hívják, Kedves Magunkfajták! És ez a céljuk. A mi célunk pedig, hogy az
Európai Parlamentbe a Jobbik színeiben, nemzeti radikális erőként bejutva ezt az aljasságot,
ezt a gyarmatosítást megakadályozzuk! S hogy elérjük, hogy a magyar gazdák végre azonos
mértékű EU támogatásban részesüljenek, mint nyugati versenytársaik, akik ebben az
igazságtalan versenyben áraszthatják el Magyarországot, a külföldi kézben lévő
élelmiszerláncokat a miénknél rosszabb minőségű külföldi élelmiszerrel. Magyarország
bőségesen megélne „pusztán” a jóminőségű, egykor legendás magyar élelmiszerből s a
csodás vízkincsünkből. Ha hagynák! Ez lenne a fő feladat, a valódi válságkezelés.
Felszabadítani Magyarországot a gyarmati sorból, megvédeni a magyar piacot, különösen az
élelmiszerpiacot, s kimondani: Magyarország a magyaroké! Brüsszelhez, a nyugati
nagyhatalmakhoz való állandó dörgölőzés helyett végre erőt kell mutatnunk és jogokat kell
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követelnünk Magyarország, a magyar gazdák, a magyar vállalkozók, a magyar munkavállalók
számára. Azért hallgatja el a Jobbik programját, a Jobbik terveit a magyar sajtó – még a magát
nemzeti érzelműnek valló is – mert mi nem kozmetikázni szeretnénk, hanem az alapokhoz, a
gyökerekhez nyúlni. A mi jelszavunk az, hogy Magyarország a Magyaroké, s ez sok fület, sok
érdeket sért! Ezért kérem a Magunkfajtákat, hogy bizonyítsuk be: a globális nagytőkét, a
jelenlegi politikai elitet kiszolgáló sajtó és média segítsége nélkül is győzni fognak az igaz erők:
adjuk szájról szájra a Jobbik hírét, olvassuk el és adjuk tovább a Jobbik EP programját.
Vegyünk rá minél többeket, hogy menjenek el szavazni június 7-én és válasszák a Jobbikot!

Magyarország csodálatos adottságokkal rendelkező ország. Remek a termőföldünk, páratlan a
vízkincsünk, gyönyörűek a tájaink, s a magyarok tehetséges, szorgalmas emberek. Minden
esélyünk megvan ahhoz, hogy a Hazánk virágzásnak induljon. Ehhez az kell, hogy olyanok
képviseljék és vezessék, akik ezt a Hazát és a Magyar Embereket szeretik, akik hiszik és
vallják, hogy Magyarország a Magyaroké!

Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten Áldja Önöket!
Budapest, 2009. április 14.

Morvai Krisztina

kép: http://ajobbik.network.hu/
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