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tárgy: az MVSZ és a Jobbik,
vagy az MVSZ vagy a Jobbik?

Tisztelt Pártelnök Úr! Tisztelt Országos Elnökség!
A Magyarok Világszövetsége tagsága megdöbbenéssel értesült arról, hogy az előttünk álló önkormányzati
választáson a főváros IX. kerületében a Jobbik saját jelöltjeként indítja Kvacskay Károlyt, aki a rábízott Pax
Pannoniae vezetésében hatáskörét túllépve önkényesen és felelőtlenül járt el, és akit ezért meneszteni voltunk
kénytelenek igazgatói állásából.
Kvacskay Károlyt elmarasztalta az MVSZ Etikai Bizottsága, az MVSZ Elnöksége, és végül az MVSZ Fővárosi
Szervezetének közgyűlése 2009. júliusában kizárta az MVSZ tagjai sorából, mert tudatosan elszabotálta az MVSZ
Küldöttgyűlése határozatának végrehajtását, és ezzel 2008-ban kis híján megbuktatta a Magyarok VII.
Világkongresszusát.
Azóta nevezett személy a legkülönbözőbb módokon igyekszik megzavarni szervezetünk életét, alaptalan
híresztelésekkel folyamatosan igyekszik bizalmatlanságot kelteni ellenünk, s aki mindezeken túl ….évtizede
körmönfontan kimódolt, de életenergiákat felőrlő perek tucatjaival nehezíti a minden állami támogatást nélkülöző,
sőt a hatalmi politika célkeresztjében végzett amúgy is embert próbáló nemzetszolgálatunkat.
Se Elnök Úrnak, se az Országos Elnökségnek nem kell bizonygatnunk, hogy a Magyarok Világszövetsége a
legnagyobb múltú és legszélesebb legitimitással felruházott nemzeti szervezet, amint fölösleges lenne elősorolni
mindazokat a cselekedeteit, amelyekkel a magyarság igaz értékeit felmutatva magyarságtudatunk legfőbb
formálója, nemzeti jövőképünk egyik meghatározó alakítója, a magyarság oszthatatlanságának-egyesítésének
élharcosa lett. Mindez annyira ismert a Jobbik egész szervezete előtt, hogy 2010-ben ennek alapján Vona Gábor és
Patrubány Miklós elnök urak stratégiai partnerségben állapodtak meg, mely elvben ma is érvényben van. Ez a
megállapodás magában foglalta azt is, hogy nem támogatják a partner szervezet renegátjait.
Annál érthetetlenebb és megengedhetetlenebb, hogy a világszövetségi múltjával fentebb jellemzett Kvacskay
Károly a Jobbiknak a partnerségi megállapodással összeegyeztethetetlen befogadó magatartása nyomán immár
sokadik alkalommal kelthet zavart a legfőbb nemzeti erők működésében.
Kérdezzük ezért, továbbra is érvényben lévőnek tekinti-e a Jobbik a Világszövetséggel kötött stratégiai
partnerséget? Ha – mint reméljük – igen, kérjük Elnök Urat és az Országos Elnökséget, intézkedjen
haladéktalanul és hatékonyan ennek az összeférhetetlenségnek egyszer s mindenkorra szóló, végleges
megszüntetésére.
A választási hajrá szorítására tekintettel legkésőbb október 1-ig várjuk döntésüket és az arról megküldött
tájékoztatást. Ellenkező esetben a partnerségi megállapodással összeegyeztethetetlen tényállás miatt kénytelenek
lennénk tagjainkat választás elé állítani: döntsék el, mit tart egyik vagy másik szervezet tisztességéről,
szavahihetőségéről, vagyis dönteniük kellene: vagy a Magyarok Világszövetsége, vagy a Jobbik.
Bizalommal, de egyben feszült figyelemmel is várjuk Elnök Úr és az Országos Elnökség válaszát. Mert a hogy a
Jobbik Kiskátéja mondja:
„Mi a garancia arra, hogy a Jobbik hatalomra kerülve nem lesz olyan, mint a jelenlegi parlamenti
pártok?
(Válasz:) Támogatjuk a civil kontroll erősítését a politika felett.
Nálunk a szavak mögött nem üres ígéretek, hanem tettek vannak.”
Úgy legyen!
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