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Tisztelt Kövér László Házelnök Úr!
Meglepődve hallgattam minapi nyilatkozatát, melyben aggodalmának adott hangot a
demokráciák hitelvesztése kapcsán. Persze nem azon lepődtem meg, amit a
demokráciánkról mondott, hiszen annak hitelességét Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor
„őszödi” beszéde valóban mélyen aláásta.
Azt azonban továbbra sem tudom megszokni,
hogy Magyarországon mindig azok aggódnak leginkább a demokráciáért, akik a legtöbbet
vétettek ellene. A kiszivárogtatott WikiLeaks iratokból egyértelműen kiderült, hogy Önök
hazugsággal, a választók megtévesztésével ragadták meg (53 százalék megszerzésével) a
kétharmados hatalmat. Most mégis Ön, a Fidesz egyik vezető politikusa az, aki gyurcsányi
magaslatokban félti a demokráciát, persze nem saját magától, nem is az MSZP-től, hanem a
Jobbiktól.
Önök az elmúlt másfél évben sokkal többet tettek a narancsdiktatúra megszületéséért, mint a
rendszerváltás óta számtalanszor meggyalázott magyar demokrácia helyreállításáért. Az Ön
demokráciaféltése ezek után egy olyan gondolkodásmódra enged következtetni, amely
megkérdőjelezi alkalmasságát a házelnöki szolgálatra, már ha ezt annak, és nem hatalmi
eszköznek tekinti. Annál is inkább gondolhatom ezt, hiszen egy közjogi méltóság nem
engedheti meg magának azt az arroganciát, amit Ön megengedett magának akkor, amikor az
ország második legerősebb, demokratikusan megválasztott pártját leidiótázta.
Én megértem, hogy nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a Fidesz vészesen csökkenő
támogatottságával szemben a Jobbik napról napra erősödik, de higgye el, nem az a megoldás,
hogy észérvek híján elkezd vadul vagdalkozni! Tették ezt már épp elégszer, hiszen élénken él
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még emlékezetünkben az a durva mocskolódás, amit az elmúlt időszakban a Fidesz
sárdobáló-gépezete erőltetett módon kreált. Gondoljunk csak az Önök által látható módon
bekebelezett Csurka István Magyar Fórumában megjelent számos előre megrendelt,
narancsszagú, aljas csúsztatásra, amiért persze Pista bácsi bőven meg is kapta a napi
fröccsrevalóját.
Amikor a politikai pályára léptünk, nyilván tudtuk, hogy nehéz és aknákkal teli utat választunk.
Azt azonban a Jobbik egyik vezető politikusaként nem tűröm el, hogy bárki a Jobbikról úgy
beszéljen, mint ahogyan azt Ön tette. Mozgalmunkat lehet szeretni vagy nem szeretni, de lássa
be, Ön a Hír TV-ben meggondolatlan kijelentéseivel megsértett több mint 13 ezer Jobbik-tagot,
akik a nemzetért küzdenek nap mint nap, sokszor a fideszes önkormányzatok ellenszelében.
De megalázta azt a 855 ezer Jobbik-szavazót is, aki a nemzeti radikalizmusba helyezte a
bizalmát 2010-ben.
A Jobbik elnökhelyetteseként minden Jobbik-tag nevében arra kérem Önt nagy tisztelettel, hogy
kérjen bocsánatot szokatlanul megfontolatlan kijelentéséért. Üdvözlendő volna, ha a jövőben
tartózkodna a Jobbik tagságát sértegető kijelentésektől, és megpróbálna méltó lenni parlamenti
elnöki tisztségéhez.
A Jobbikkal kapcsolatos gyűlölködés helyett legközelebb szívesen meghallgatnánk megtisztelő
véleményét a lisszaboni szerződés olvasatlan aláírásáról, Románia feltétel nélküli
EU-csatlakozásáról, arról, hogy miért tarthatják még mindig rettegésben a fél országot a
cigánybűnözők, Gyurcsányt és bűnözői körét miért nem számoltatták még el, vagy miért irtózik
a Fidesz-kormány annyira a nemzeti jelképektől, hogy a koronás címer nem kerülhetett vissza
nemzeti lobogónkra.
Válaszolhatna arra is, hogy miért nem akarják újratárgyalni az államadósságot, miért nem
akarnak alkotmányos védelmet biztosítani a magyar földnek és vízkincsnek, miért kapnak a
bűnözők a börtönben is segélyt, miért nem hajlandóak csökkenteni az üzemanyag jövedéki
adóját és még sorolhatnám. A Jobbik valamennyi, az ország sorsát, jelenét és jövőjét
meghatározó területen számtalan javaslattal élt, melyet kivétel nélkül lesöpört az Ön forradalmi
frakciója. A magyar nemzeti érdekeket teljes mértékig feladó EU-elnökségről már ne is
beszéljünk! Ezek után az a kijelentése, hogy a Jobbik alkalmatlan az ország irányítására,
kifejezetten hízelgő, ha Ön mondja. De ha gondolja, megkérdezheti erről a választókat is,
amennyiben nem zárkózik el az előrehozott választások lehetőségétől. Egy vérbeli demokrata
miért is tenné?
Szegedi Csanád EP-képviselő, a Jobbik alelnöke
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