
 

Szolidaritási nyilatkozat Svájcból
 

Magyar testvéreink! 
 
Teljes mértékben támogatjuk a 2006 szeptember 18-i Kossuth-téri tüntetők peticiójában 
kifejezésre juttatott követeléseket. A tüntetés szervezőinek és résztvevőinek ezúton 
fejezzük ki a svájci magyar közösség teljes és fenntartás nélküli szolidaritását. 1848 
március 15.-i és az 1956 október 23-i hagyományok jegyében, Magyarországon ismét 
felemelte szavát egy politikai erő, amely nem türi tovább a bal-liberális hazudozásokat, 
az ország teljes kiárúsítását és ezáltal gyarmati függőségbe hozását, nem kevésbé a 
nemzeti önrendelkezésről történő lemondást. 
A tüntetők jogos követeléseinek támogatása mellett elitéljük azokat a romboló akciókat, 
amelyek a tüntetők tiszta szándékát megkérdőjelezik. 
 
Megismerve a Kossuth-téri tüntetők jogos követeléseit, befogadó második hazánkban, 
Svájcban szerzett demokráciára vonatkozó tapasztalatink alapján az álábbi üzenetet 
küldjük további megfontolásra:  
 
Erkölcs és politika 
 
Nem lehet egy demokratikus ország vezetője olyan személy, aki erkölcsileg 
diszkvalifikálta önmagát s ez által az egész országban erkölcsi válságot okozott. 
Amennyiben az ilyen személynek nincs kellő önereje a politikai életből való 
visszavonulásra (lemondásra), azt kényszeriteni kell a lemondásra, illetve a politikai 
tisztségétől meg kell fosztani.  
 
A gazdaság csődje 
 
A magyar gazdaság kálváriája az 1948-as kommunista hatalomátvételtől tart napjainkig. 
Ezért kizárólag a mindenkori magyar baloldalt terheli a felelősség. A rendszerváltást 
megelőző években hatalmon lévő baloldali klikk soha nem látott igazságtalansággal 
sajátította ki a magyar nemzeti vagyon jelentős részét, majd az azt követő időszak 
hatalmi fázisaiban a maradék nemzeti vagyont idegen kézre juttatta. A rendszerváltásba 
vetett jogos magyar remények egy jobb, igazságosabb ország megteremtésére 2006-ban 
végérvényesen szertefoszlottak. A csúnya ujjalmutagást nemcsak a diszkreditált 
miniszterelnök, hanem az öt még mindig keblén hordozó MSZP és SZDSZ is gyakorolja, 
igy a csalásban és a csőd beálltában őket is felelősség terheli. 
 
A válságból kivezető út 
 
Az országban kialakult válság békés megoldását csak egy uj „Nemzeti Kerekasztal” 
összehívásával látjuk megoldhatónak. A parlamentben többséget alkotó politiaki pártok 
felelőssége a kialakult válságért kézenfekvő, ezért a parlament a jelenlegi összetételében 
a válságmegoldásra – bármennyire paradox hangzik - alkalmatlan intézmény. A Nemzeti 
Kerekasztal összehívását a köztársasági elnöknek kell kezdeményeznie és vezetnie. 
Véleményünk szerint: 
- Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek azonali hatállyal le kell mondania, 
- Az Országgyülés vonja meg bizalmát a Kormánytól és alakuljon egy többpárti szkértői 
ideiglenes kormány, 
- Az Országgyülés kérje a köztársasági elnököt a parlament feloszlatására és az új 
választások még ez évben történő kiírására, 
 
Az új választásokig teremtsen egy új „Nemzeti Kerekasztal” a politikai és gazdasági 
életre vonatkozólag olyan konszenzust, amely - függetlenül a választások kimenetelétől – 
hosszú távlatra kötelező érvényű minden politikai és társadalmi erő számára. 
 
A magyar kultúra és történelem közös hagyományinak szellemében kivánunk a hazai 

http://www.erdely.ma/kulhon.php?id=19547


magyarságnak további sikeres munkálkodást nemzetünk felemelkedéséért vivott 
harcában. 
 
A svájci magyarok közösségei nevében: 
 
Böröcz József s.k.  
A Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségének -KMMSZ elnöke 
 
Szennyessy László s.k.  
A Zürichi magyar Egyesület elnöke 
 
B.Szabó Péter s.k.  
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör – SMIKK elnöke 
 
v. Kenessey Csaba 
az 1956-os emlékbizottság elnöke Magyar testvéreink! 


