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JObbik Mas/arországéít Mozgalom

Vona Gábor és MirkóczkiÁdám urakrészére!

Az ütóbbi években megtisztelő szoká§sá Vált, ho8y az év végi ünnepi időszakban a
mas/ar közélet szereplői a karácsonyi jókívánságok mellett, hanukai űdvözletet is küldenek
Me8tisztelő, hory poliükusok, közéleti személlségek akírcsak a sajtó, számon tartja
Hanukát, és ezzel egyben kifejezik azt is, a zsidóság szerves, építő Iésze a mas/ar nemzetnek.

Az ilyen üdvözleteket és magát a jelenséget na8}rabecsüléssel szokukfogadni,

Az Önöl!,a ]obbik vezetóségének údvözlete azonban inkább csak meglepetl é§ talán
még zavarba is hozott, Az Ónökpártja ugyanis számtalanszol tanúbizonyságot tett arról, ho8y
a hazai zsidó kózósség tagjait nem tekintik a magyal nemzet egyenlő elbírálást érdemlő
ta8jainak.

Itt nem csak Gyön8yösi Márton beszédére gondo]ok ametyben a zsldókat
,,nemzetpolitikai kockázatnak' nevezte, vagy Baráth Zsol! par.lamenti képviselő,
vérvádbeszédére. De még csak nem is Novák Elód kuruc.info,nak adott interjújára, melyben
hevesen tiltakozott az ellen hogy elíté]né az antiszemitizmus! hanem a pártvezető, Vona
Gábor 2013-as megnyilatkozására, melyben úgy nyilatkozott, hogy a zsidóság világuralomra
töI, egyben az lzíael és Magyarország közötti dip]omáciai kapcsolat me8szüntetését
szorga]mazta. Akár idézhetném kózelmúltbéli nllatkozatát is, melyben fenntartotta kolábbi
kijelentésé! miszerint ha kiderü]ne Vona ú1 hogy Ön zsidó, akkoI ]emondana a páIt
vezetéséról,

Ezeket a kijelentéseket ismereteim szerint soha, senki nem vonta vissza, sohasem
jelentették ki hory tévedtek gyalázatos rossz úton jártak soha nem tették nyilvánvalóvá
követőik számára" ha es,általán í8y8ondoljáb hogya fenti eszmék elfogadhatatlanok

,,Halál és élet a szavainkban" tanítja salamon a Példabeszédekben, Politikusoh
közéleti személyiségek me8nyilvánulásaira sokszorosan ílaz ez a tanítás. ,,Báí kicsiny vagy
szemeidbeíL feje vagy te lzrael tövseinek' - mondta sámuel plóféta saulna\ amikol letért a
jó útról. Politil:usok, kőzéleü személyiségek, nemcsak sok százezer embel méltósá8át
bánthatják méltatlan kijelentéseikkel, hanem sok millió embeínek mutathatnak negaűv
példát, aho8y ez történt 10 éven kelesztül a nagy nyilvánossá8ban és történik továbbra is
kisebb nyi]vánosságokban nap mint nap ma is a]obbikrészéIól

Meglehet, egyfajta 8esztusnak szánták hanukai jókivánságaikat, de hatékonyabbnak
tartanám, ha azokon a fórumokon adnának hangot 8esztusaiknak oa és amennyiben ezek
őszinték), ahol eddi8 a gy,űlöle! a gFlázat és nem utolsó sorban a sötétsé8 nyert tere! nem a
fény.
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