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Pısze Lajos továbbra is szervezi mozgalmát, de a 
nevet még titkolja 

Rendıröknek kellett biztosítaniuk, hogy Pısze Lajos biztonságban elvonulhasson szentesi 
fórumáról. A volt jobbikos, most független országgyőlési képviselı a múlt héten új mozgalmát 
építette volna a városban, de a rendezvényre Toroczkai László vezetésével a Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom (HVIM) rászervezett egy tiltakozó demonstrációt. Pısze alakulófélben lévı 
mozgalmáról is beszélt lapunknak. 
 

 
 
– Sajtóhírek szerint Szentesen az ön mozgalmához egyetlen személy szeretett volna csatlakozni, viszont 
megjelent mintegy száz HVIM-s aktivista is, válogatott szitkokat szórtak önre, így bezárkózott a 
tanácskozóterembe. Minek tudható be a szerény támogatói érdeklıdés? 
 
– Szeretném leszögezni, mozgalmunk szervezése jól halad, az elmúlt hetekben Kaposváron és Debrecenben is 
sikeres tagtoborzást végeztünk. A szentesi toborzónkat viszont a HVIM a Jobbikkal együtt egy törvénytelen 
demonstrációval megzavarta. 
 
– A Jobbik részvételérıl nem olvastam, ahogy arról sem, hogy a HVIM törvénytelenül demonstrált volna. 
 
– Két jobbikos országgyőlési képviselı, Zagyva György Gyula és Varga Géza is részt vett a demonstráción, 
amelyet ugyan elıre bejelentettek, de nem pontosan oda, ahol tüntettek. Toroczkaiék háromnegyed órával a 
rendezvény kezdete elıtt már elállták az érdeklıdık útját, így nem jutottak be az elıadásunkra. Az ı 
érdekükben felfüggesztettük a rendezvényt. Sajnálom egyébként, hogy jobbikos képviselık is asszisztáltak a 
törvénytelen demonstrációhoz, illetve az ott elhangzó, minısíthetetlen hozzászólásokhoz. 
 
– Valójában milyen irányultságú politikai mozgalmat szervez? És hová pozicionálnák magukat: a Fidesz–KDNP 
és a Jobbik közé? 
 
– Patrióta, a nemzeti ügyeket elıtérbe helyezı mozgalmat indítottunk útjára. Hogy a politikai palettán egy 
ilyen szervezıdés hol helyezkedhet el, arról azért nem beszélek szívesen, mert a hagyományos balos-jobbos 
felosztás a múltról szól. 
 
– Mégis, mi a mozgalom neve, és mikor lesz a nyilvános zászlóbontásuk? 
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– A nevet és programot rövidesen egy munkaértekezleten határozzuk meg. Elıbb még több toborzó 
rendezvényt szervezünk, nemcsak vidéken, hanem a fıvárosban is. A nyilvános zászlóbontást pedig a nyár 
végén vagy az ısz elején szeretnénk megtartani. 
 
– Elég diszkrét a részleteket illetıen. Zagyva György Gyulával köszönnek egymásnak az Országházban? 
 
– Nem kívánom személyes szintre vinni a politikai ellentéteket, de a kocsmai hangütést például a HVIM vezetıi 
részérıl sem tudom elfogadni. Még akkor sem, ha ennek az ára a személyes kapcsolatok teljes megszőnése. 
Mindenesetre számos olyan jobbikos képviselı van, akivel sikerült normális viszonyban maradnom. 
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