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Tárgy: Hunnia-ügy vádlottjai részére
kegyelmet szorgalmazó levél

Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter Asszony!
A 2022. CPAC. HUNGARI kongresszuson elhangzott briliáns szónoklata meggyőzött
bennünket, hogy hazánk és a magyar emberek védelme biztos kezekbe került!
Hosszú ideig elgondolkodunk még hatalmas tudással, felkészültséggel, és megfontoltsággal szerkesztett mondatain.
Hatalom a népé, a törvényes hatalom alapja akár tetszik, akár nem, az emberek többségi akarata – így szól az Unió-s szerződés is a 2. cikkelyben: az emberi méltóság tisztelete, szabadság egyenlőség, jogállamiság.
„Mi konzervatívok – éljünk bárhol a világban, beszéljünk bármilyen nyelven – egyformán gondolkodunk, a legfontosabb dologban egyformák vagyunk. Ennek a gondolkodásnak pedig ugyanazok az értékek és hagyományok szolgálnak. Ugyanazokat akarjuk megvédeni és tovább adni a jövő nemzedéke számára: Isten szeretetét a Haza becsületét és a család megőrzését, mert mi konzervatívok Istenben és a hagyományokat
tiszteletben tartó társadalmi berendezkedésbe hiszünk.”
Ezek a bölcs szavak is elhangzottak szónoklatában:
„A hatalmon lévőket lehet kritizálni, sőt kell is.”
Ezek az örökérvényű, iránymutató elvek vezérelték fiataljainkat is, akiket súlyos vádakkal a bíróság elé citáltak a Gyurcsány-érában. A vádak viszont 13 év múltán a mai
napig sem bizonyítottak.
Mérlegelve, az ügyészség és a bíróság által feltételezett vádak messze alul maradnak a
joggal elitélendő terroristák súlyos, tragikus tetteitől!
Ha a nagyvilág terrorcselekményeiről hallunk, olvasunk, lelkünk bele remeg, eláll
szavunk. Rombolás, kegyetlen pusztítás, gyilkolás, kioltott emberi életek maradnak
tetteik után. A Hunnia ügyben terrorista váddal perbefogott honfitársainknál mindez
nem lelhető fel!
A Hunnia-ügy vádlottjai a fiatalság romlatlan igazságérzetének hevületével a hazaszeretet jegyében cselekedtek, amely az akkor regnáló nemzetellenes Gyurcsány-éra ellen
irányult!

Tisztelt Miniszter Asszony!
Az Ön éleslátása ad alapot arra, hogy közbenjárását kérjük a Hunnia – ügy vádlottjai számára!
A fiatalként elítéltek az elmúlt 13 év alatt férfiakká értek, s mára már ekként szemlélik, látják a világot.
Hátuk mögött sok megpróbáltatás, küzdelem a bírósággal, börtönévek, stb. Szenvednek általuk családjaik – gyermekeik, feleségek, hozzátartozók –, akik szintén állandó
bizonytalanságban élnek.
„Jellemzi a magyar önazonosságot a szabadságra való törekvés.” – fűzte gondolatait
szónoklatában nemzetünk méltatásakor. Ilyen a magyar lélek!
„Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretünk szava Isten Szava és Akarata.”
A fent leírtak alapján:
Tisztelettel kérjük, hogy Dr. Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszonynak
a kegyelmet szorgalmazó levelünket – támogatásával továbbítani szíveskedjék!
Köszönjük, hogy a Kormány felkérésének eleget tett – és igent mondott, az ember
próbáló, felelősségteljes feladatra –, melyet nemes lelke vezéreljen hazánk és honfitársaink boldogulását elősegítő munkájában!
Budapest, 2022. június 2.
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