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A Jobbik Magyarországért Mozgalom európai parlamenti képviselőjeként szeretném
megköszönni, hogy Ön, az Európai Parlament szocialista frakcióvezetője elhatárolódott
tőlem. Ez óriási megtiszteltetés nekem, aki a magyar nemzet megmentéséért dolgozik,
ugyanakkor sajnálatos módon beleillik abba a törekvésbe, amelynek részeként az
európai szocialisták Swobodától Ficón át Göncz Kingáig napi szinten intéznek támadást
Magyarország ellen.
Sajnálom, hogy az Ön által felemlegetett komáromi beszéd szövegértelmezéséhez
magyarországi csatlósa, Mesterházy Attila sem tudott érdemi segítséget nyújtani, hisz
mindketten ugyanazt az ostobaságot állítják. Nevezetesen, hogy polgárháborút szítok azzal,
hogy egy lakossági fórumon felhívom a hallgatóság figyelmét a hazánkban uralkodó, néhol a
cigánybűnözésből, néhol az egzisztenciális és szociális válságból fakadó feszültségekre,
melyek feloldása csak a magyar közösségek minden korábbinál erősebb szolidaritásával
valósítható meg. Csak erős közösségekből álló Magyarország képes ugyanis ellenállni a
sokszor pont Brüsszelből táplált gazdasági és társadalmi katasztrófának. Tudom jól, hogy a
hazánk gyarmatosítására törekvő politikai platformoknak nem ez az érdeke, ezért akarják azt a
látszatot kelteni, mintha felelős magyar politikusok etnikai jellegű polgárháborút vizionálnának.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy a Jobbik nem egy forradalmi szabadcsapat,
hanem Magyarország második legerősebb politikai pártja, amely pont azért dolgozik mind a
magyar parlamentben, mind az önkormányzatokban, mind pedig Brüsszelben, hogy a többek
között épp az európai szocialisták által előidézett gazdasági és társadalmi válságot politikai
eszközökkel kezelje. Ha pedig Ön Andrea Merkel német kancellárt nem ítélte el azért, mert nem
is olyan rég egy esetleges háború lehetőségét vetette föl az elhúzódó európai gazdasági és

1/2

Nyílt levél az európai szocialista vezérnek Magyarország védelmében
2012 április 28., szombat 20:55

integrációs válság esetére, úgy kérem, tisztelje meg Magyarországot is azzal, hogy ha már a
messzi Brüsszelből akar bennünket kioktatni magyar válságkezelésből, akkor minimum
tájékozódik a helyi viszonyokról, mielőtt megzavarja a magyar emberek nyugalmát.
Főleg azok után, hogy nem először törli a lábát a Kárpát-medencei magyarságba. Hiszen
emlékezhetünk rá, amikor épp Ön, a tolerancia szocialista bajnoka emelt szót a
Beneš-dekrétumok védelmében mondván, hogy az csupán egy történelemi kérdés. Bár arra a
kérdésemre akkor sem tudott válaszolni, hogy vajon mikor kárpótolták a dekrétumok
kárvallottjait. Ez, tekintettel a károsultak magyar származására, nyilván nem is érdekelte Önt,
hisz Ön szerint Európában nincsenek nemzetek, csak szocialisták és liberálisok. Mindenki más
szélsőséges, rasszista, homofób és antiszemita.
Tisztelt Swoboda Úr! Öntől, európai parlamenti kebelbarátjától, Cohn-Bendittől, az európai
uniós elvtársaitól és magyarországi helytartóiktól már régen megszoktuk azt, hogy nem
szeretnek érdemi vitát folytatni, és a legtöbb esetben meglepően hamar elfogynak az észérveik.
Ekkor mindig ahhoz a jól bevált áldemokrata, álliberális eszközhöz nyúlnak, hogy különböző
szélsőséges jelzőkkel megbélyegeznek minket, hazaszerető embereket, patrióta politikusokat.
Ön és elvbarátai, tettestársai az elmúlt évtizedekben Európát a kontinensek gazdasági
versenyében sereghajtóvá züllesztették, Európát a tönk szélére taszították, ezért talán Ön az
utolsó az európai politikai színtéren, aki bármilyen tanácsot osztogathat Magyarországnak.
Tisztelt Swoboda Úr! A Jobbik országos alelnökeként mozgalmunk tagsága és szimpatizánsai
nevében a leghatározottabban visszautasítom az Ön által megfogalmazott hazugságokat,
egyúttal megkérem, ne terhelje tovább Magyarországot uszító kijelentéseivel! A problémáinkat,
legyenek azok etnikai vagy gazdasági jellegűek, határozott, de európai módon fogjuk
megoldani, még akkor is, ha ezzel óriási csalódást okozunk Önnek.
Kérem, ne vegye sértésnek, de nagy tisztelettel azt tanácsolom Önnek, hogy látva politikai
realitásérzékének folyamatos elvesztését, kihasználva a korából fakadó nyugdíjazás
lehetőségét, vonuljon vissza a politikai közélettől.
Mindezek mellett pedig engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjam Önt szűkebb pátriámba,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe egy több hetes nyaralásra, ahol lehetőséget teremtünk arra,
hogy a helyi cigány közösségek mindennapjaiba életvitelszerűen is bepillantást nyerhessen.
Tisztelettel,
Szegedi Csanád EP-képviselő, a Jobbik alelnöke
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