Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Meghívó 2006 õszi NJSZ jelentés könyvbemutatójára és 2006 õszi rendõrterrorra
emlékezõ tábla avatására
2016. október 19.

Minden jogsértettet, jogvédõt, újságírót és érdeklõdõt várunk szeretettel a &bdquo;Jelentés a Nemzeti Jogvédõ
Szolgálat 2006. õszi rendõrterrorral és megtorlásokkal összefüggõ jogvédõ küzdelmeirõl a 10. évfordulón&rdquo; c. kötet sajtónyilvános bemutatójára.

Tavaly döntöttük úgy, hogy a 10. évfordulóra gyûjteményes dokumentumkötetben összegezzük a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat
2006 õszi rendõrterror áldozataiért és az igazságtételért folytatott máig tartó küzdelmeit. A munkát elvégeztük: a kötet
megszületett, a kiadó a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány.

Tartoztunk vele nemzetünknek. És azoknak is, akik még mindig gátlástalanul tagadják a 10 évvel ezelõtti véres hatalmi
önkény brutális tényét. És azoknak is, akik velünk együtt szükségesnek tartják a felelõsök felelõsségre vonását és a teljes
körû 2006 õszi igazságtételt.
A jelentésben dokumentumokkal, képekkel kiegészítve áttekintést adunk máig tartó jogi küzdelmeink fontosabb
mérföldköveirõl, idõrendben, illetve négy nagy téma köré csoportosítva: civilek védelme, jóvátétel, felelõsségre vonások és
tüntetés-feloszlatások jogellenessé nyilvánítása.
Az 1956-os szabadságharc 60. évfordulója elõtt is tisztelegve a 2006 õszi nemzeti jogvédõ missziónk során képviseltek
közül 56 jogsértett esetleírását tesszük közzé a jelentés mellékleteként. Megrázó és hátborzongató metszetét adjuk ezzel
a 2006 õszén megnyílt pokoli bugyroknak. Bemutatunk néhány, a jogi képviseleti munkánk során keletkezett
tanulságos bírósági ítéletet és ügyészségi határozatot is.
Közreadjuk e kötetben a nemzeti jogvédõk (dr. Galla János, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Grespik László, dr. Morvai
Krisztina, dr. Novozánszky Ilona és dr. Zétényi Zsolt) évfordulós gondolatait is, és fényképekkel is felvillantjuk a véres
és küzdelmes idõszakot.

A könyvbemutató helye és ideje: (1055 Budapest, V.ker. Arany János u. 10.)

Aranytíz Kultúrház Nagylovagterem
2016. október 21. /PÉNTEK/ 11 óra

Szeretettel várunk rendezvényünkön, amely az utóbbi évek legjelentõsebb eseménye lesz életünkben.

Egyúttal örömmel tájékoztatunk arról, hogy a Hazatérés Templom Gyülekezetével együtt a 2006 õszi rendõrterror
áldozatainak emléktáblát állítunk. Az emléktábla felirata:

Az avatásra 2016. október 23-án /VASÁRNAP/ a 10 órás istentisztelet keretében
a Hazatérés templomában kerül sor, amelyre szintén várunk szeretettel!

Üdvözlettel:
http://nja.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 15 December, 2017, 02:48

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Dr. Novozánszky Ilona ügyvéd
Nemzeti Jogvédõ Szolgálat elnök

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
NJSZ ügyvezetõ

Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd
Nemzeti Jogvédõ Alapítvány elnök

http://nja.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 15 December, 2017, 02:48

