
Új „Lakiteleki Nyilatkozat" 

 

A Magyar Demokrata Fórum életre hívói ismét szólni kívánnak a magyar 
nyilvánossághoz. Erre kényszerít bennünket az ország és a magyarság mai áldatlan 
helyzete.Saját felelősségünk is erre sarkall bennünket, hiszen 1987 szeptemberében 
a súlyosodó válság nyomása alatt, de a megújulás reményében hívtuk barátainkat az 
első lakiteleki találkozóra. 

Az általunk alapított párt jelenlegi vezetői már csak bitorolják az MDF nevet. 
Meggyőződésünk szerint politikájuknak és magatartásuknak semmi köze sincs 
Lakitelek szelleméhez. 

Úgy érezzük: szólni kel! ismét. Politikai nézeteinkben ugyan vannak különbségek, de 
közös nevezőnek tartjuk a jövő iránti felelősséget. Közállapotaink nyomorúságosak, 
az 1990 óta eltelt másfél évtizedben nemzetközi és hazai érdekcsoportok 
kiszolgáltatott helyzetbe hozták az országot. A nemzeti vagyon döntő hányada külföldi 
érdekeltségek és hazai spekulánsok kezére jutott. E vagyon maradékát - például a 
termőföldet - most akarják kiárusítani. Az ország eladósodása ismét veszélyes 
mértéket öltött, a magyar polgár nem láthatott elszámolást sem a felvett hitelekről, sem 
a privatizációs bevételekről. 

A társadalomban nőttön-nő az elkeseredés és a tehetetlenség érzése. A magyar 
népesség vészesen fogy a Kárpát-medencében, határainkon belül és határainkon túl. 
A nemzet bizonytalanná lett öntudatában, értékítéletében. Maga az állam is szinte 
eszköztelenné vált, ki van szolgáltatva a globalizmus erőinek és akaratának. A 
magyarnak nevezett kormány nem képviseli a nemzet érdekeit. 

A miniszterelnök és köre a tavaly decemberi népszavazás előtt hazug és félelemkeltő 
kampányt folytatott a nemzet - legalább jelképes - újraegyesítése ellen. 

A nemzet jövőjét érintő fontos kérdésekben (népesedés, oktatásügy, egészségügy, 
kistelepülések, mezőgazdaság) ugyanilyen felelőtlen politikát folytat a kormány. 
Indokolatlan támadások érik a hazai egyházakat, semmi sem szab gátat a 
tömegtájékoztatás erkölcsöt és jó ízlést romboló ténykedésének. 

Lesújtó a látlelet, ez azonban senkinek nem adhat felmentést; sem nekünk, akik ezt 
írjuk. sem azoknak, akiknek szánjuk. A magyarságnak vannak erői, szellemi és 
erkölcsi tartalékai, amelyeket lehet mozgósítani és megszervezni. Újra a magyar 
értelmiségnek, a közélet szereplőinek a feladata, hogy felrázzák társadalmunkat. 
Ehhez mindenekelőtt összefogásra és együttműködésre van szükség. 

A következő sorsdöntő országgyűlési és önkormányzati választásokra fel kell készíteni 
a magyar polgárokat, meg kell ismertetni az országot valóságos helyzetével és 
lehetőségeivel - minden szűklátókörű bal- és jobboldali elfogultság nélkül. A 2006-os 
választásokon nem a pártok, hanem az ország, a nemzet sorsa dőlhet el. 

 



Egyszer s mindenkorra meg kell törni a tegnapi diktatúra uraiból lett nagytőkések 
hatalmát! 

Hódítsuk vissza Magyarországot! 
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