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Kedves Honlap Látogatóm!

Kérem, hogy így Karácsony előtt gondoljunk politikai foglyainkra, Budaházy Györgyre és a
Hunnia csoport többi, házi őrizetben élő, nyomkövetővel a lábán, négy fal között karácsonyozó,
szabadságában közel tíz éve korlátozott tagjára. Ön aláírta már a kegyelem/amnesztia petíciót?
Itt megteheti .

Kérem, nézzenek meg két dokumentumfilmet, és osszák meg ezeket minél szélesebb körbenmindkettőt nyolc évvel ezelőtt készítettük munkatársaimmal, de változatlanul aktuálisak. Az első
Budaházy Györgyről, a hazafiról szól, aki 2002-ben nem tudott belenyugodni a kommunisták
visszatérésébe, és megrendezte az Erzsébet híd blokádját a szavazatok újraszámlálásáért.
Véresre verték a rendőrök. Mint ahogy számos további alkalommal, amikor a
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai banda elleni nemzeti ellenállás jegyében, vagy éppen az
EU-NEM-ért tüntetett, harcolt. A Budaházyt bemutató 15 perces film itt látható (az én rövid
bevezetőmmel, nyolc évvel ezelőttről):

A második film- Magyar Guantanamo - azt mutatja be, milyen hajmeresztő, az ötvenes éveket
idéző körülmények között folytak a házkutatások, lefoglalások őrizetbevételek, fogvatartások a
Budaházy-Hunnia csoport ügyben. (Nem csoda, hogy rosszkedvű lett az a bíró, akinek így
beszerzett bizonyítékok alapján "kellett" 125 év fegyházat kiszabni.)

A Magyar Guantanamo film 11 perc, itt látható:

Hányszor verték a rendőrök véresre Budaházyt? Hányszor folyt a vére - a szó szoros
értelmében - azért, hogy elkergethessük a nemzetellenes balliberális erőket, Gyurcsányt és a
többieket? Mit is tett Budaházy? Ki is ez az ember? Vajon miért hasonult meg az a bíró, aki őt
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13 év fegyházra ítélte, s miért mondott le a bírói hivatásról? Ezekre még csak-csak megtaláljuk
a választ. De arra, hogy a Polt Péter vezette ügyészség miért fellebbezett súlyosításért a 13
éves ítélet ellen, s a teljes Hunnia csoportra kiszabott 125 év fegyházbüntetés ellen? Nos, ezt
csak találgatni tudjuk. Nagy valószínűséggel minden hatalom jobban szereti a
meghunyászkodókat, mint az elnyomás ellen, a szabadságért lázadókat. A tengernyi
törvénysértés ellenére az eljárás folytatódik, másodfokú tárgyalás februárban. Az ügyet
véletlenül (...) olyan bíróra szignálták, aki volt szíves előzetes letartóztatásba vágni a
tárgyalásuk után a kemény ítélet ellenére is "hazaengedett" Budaházyékat. Elővételezhetjük az
üggyel kapcsolatos álláspontját. (Nem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság döntése nyomán
nem tekinthető elfogulatlannak az érdemi döntésre rászignált büntetőügyben az olyan bíró, aki
már régebben eljárt az előzetes letartóztatás tárgyában, ugyanazon vádlottakkal szemben.)
Alighanem csak a kegyelem, az amnesztia segíthet. Ne szépítsük, ne cifrázzuk: ez a
FIDESZ-en múlik! A Parlament többsége bármikor eljárási kegyelemben részesítheti a
2002-2010 közötti nemzeti ellenállásban vezető szerepet játszó Budaházy Györgyöt és társait.
Ha mást nem is tehetünk Karácsonykor politikai foglyainkért, nézzük meg, és osszuk a két
dokumentumfilmet, írassuk alá minden ismerősünkkel a petíciót, és tiltakozzunk a koncepciós
eljárás folytatása ellen, ahol csak tudunk. Aki pedig azt mondja, hogy az ilyesminek nem
Karácsonykor van itt az ideje, az semmit nem tud arról, aki megszületett Betlehemben....

Áldott Karácsonyt és Szabadságot Budaházy Györgynek és a Hunnia csoport tagjainak!

Hittel, reménnyel, szeretettel
Morvai Krisztina
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