BŰNÖZÉS

A PARLAMENTI PÁRTOK FELELŐSEK A CIGÁNYBŰNÖZÉSÉRT

A Jobbik Magyarországért Mozgalom folyamatosan
erősödik, egyre több lelkes magyar ember emeli magasba
a párt zászlaját, sorra-másra alakulnak a helyi szervezetek
az országban. Ha odafent is úgy akarják, a következő
Országgyűlés nem ülhet össze nélkülünk.
Az addig tartó időszakban magunkra és szimpatizánsaink
segítségére vagyunk utalva. Honlapunkon továbbra is
jelentkezhet csapatunkba, de nagy szükségünk van anyagi
támogatásra is. Általános működésünk, rendezvényeink
vagy pl. a keresztállítási missziónk, melyet a karácsonyi
bevásárlási lázban is folytattunk, a sok munka mellett
tetemes pénzügyi ráfordítást is igényelt.
Amennyiben módjában áll támogatni munkánkat, azt a
Jobbik Magyarországért Mozgalom 11705008-20485643as bankszámlaszámára való átutalással, bármely OTPﬁókban való beﬁzetéssel, vagy sárga csekk útján teheti
meg.
Amennyibe csekket szeretne igényelni, akkor küldjön egy
levelet a postai címével a tamogatok (kukac) jobbik.hu email címre.

VONA GÁBOR: AZ ÖSSZEOMLÁS FELÉ FÉLÚTON

A Jobbik követeli egy, a valós helyzetből
kiinduló kormányzati cigánystratégia
kialakítását és megvalósítását a büntethetőségi korhatár
leszállításának, a pozitív diszkrimináció megszüntetésének,
a közmunkaprogramoknak és az oktatásban szükség szerint
alkalmazott szegregációnak a megfontolásával.
Bíber József Tibor
a Jobbik alelnöke

DEMSZKY KITILTANÁ A MAGYAR GÁRDÁT BUDAPESTRÕL

Hálatelt szívvel fogadjuk adományát a Bp. XI. ker., Villányi
út 20/A alatti irodánkban is (a Kertészeti Egyetemmel
szemben, telefon- és faxszám: 06-1-365-14-88).
Külföldről történő átutalás esetén a következő adatokra van
szüksége:

Jobbik MM
OTP BANK RT.
SWIFT(BIC) code: OTPV HU HB
IBAN: HU47117050082048564300000000
Köszönjük, ha segíti közös céljaink elérését: egy független,
élhető, büszke Magyarország megvalósítását.
Annyian csinálták már rosszul. Jöjjön a Jobbik!
Tisztelettel:
Vona Gábor
elnök, Jobbik Magyarországért Mozgalom

A Jobbik Hírlevelet kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom
1113 Bp., Villányi út 20/A, (06-1)-365-14-88, info@jobbik.hu, www.jobbik.hu
Szerkesztő: Martinez Gábor - martinez.gabor@jobbik.hu
A Jobbik Hírlevél ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

2007-ben viszont körvonalazódott egy lehetőség, talán az utolsó: a cselekvő,
építkező és sikeres magyarság programja. 2008 a próba éve lesz. Ennek
a programnak a próbája. Eldől, hogy van-e még nemzetünkben erő az
önszerveződésre, hogy képes-e hinni önmaga sikerességében, saját
jövőjében? Sorsdöntő időszakot bízott ránk a sors. Múltunk és jövőnk tekint
feszülten tetteinkre. De bírni fogjuk, mert bírni kell! Részletek a 2. oldalon

IMPRESSZUM

A Magyar Gárda mozgalom, ha tudna, sem lepődne meg azon, hogy Demszky „ki
kívánja tiltani” a Magyar Gárdát a fővárosból. A Magyar Gárda ezt a lépést egy
hivatalára alkalmatlan vezető dagályos és teljesen értelmetlen pótcselekvései
egyikének, a felelősség elöli menekülésnek tekinti, amivel saját tehetetlenségéről, a
főváros tragikus helyzetéről kívánja elterelni a ﬁgyelmet. Részletek a 3. oldalon

A JOBBIK TÁMOGATJA A NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST
A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja a többbiztosítós egészségügyi
rendszer elutasításával kapcsolatos népszavazás civil kezdeményezését. Az
agresszív kisebbséget képviselő SZDSZ-nek a szakmai és érdekvédelmi szervezetek
véleményének ﬁgyelmen kívül hagyásával, valamint a társadalmi és a politikai
elutasítás ellenére sikerült a terveit a többséggel szemben keresztül vernie.
Részletek a 3. oldalon
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BŰNÖZÉS

Jöjjön a Jobbik!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom hivatalos hírlapja 2008. február - IV. évfolyam, 14.szám

AKTUÁLIS

A Jobbik továbbra is fenntartja, hogy Magyarországon

Új Erõ,
Igaz Magyarország

AKTUÁLIS

A magukat politikai elitnek nevező
megélhetési törvényhozók nem csak,
hogy hatékony romaprogramot nem dolgoztak ki, hanem
szándékos csúsztatásokkal politikailag szalonképtelennek
nyilvánították mindazokat, akik azonnali válságkezelést
sürgettek a cigánybűnözés néven nevezésével, és az arra
speciálisan kidolgozott megoldási javaslatokkal.

kezelendő
problémát
jelent
a
cigánybűnözés.
A
cigánybűnözés
kifejezés használata során - ahogy azt
már százszor elmondtuk - nem kollektív
ítéletet hozunk a hazai romatársadalomról,
hanem egy kriminológiai kifejezést
használunk a cigányságra jellemző
speciális bűnelkövetési formákra.

PUBLICISZTIKA

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
szerint az utóbbi napokban rendkívüli
méreteket öltő, és különösen brutális
elkövetési módokban megjelenő
cigánybűnözés a cigányságot pusztán
szavazatszerzési célokból megnyerni
akaró parlamenti pártok számlájára
írandó.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint az utóbbi napokban rendkívüli
méreteket öltő, és különösen brutális elkövetési módokban megjelenő
cigánybűnözés a cigányságot pusztán szavazatszerzési célokból megnyerni
akaró parlamenti pártok számlájára írandó. Részletek a 4. oldalon
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DEMSZKY KITILTANÁ A MAGYAR GÁRDÁT BUDAPESTRÕL

Lassan 20 év telt el a rendszerváltozás óta, szűk emberöltőnyi
idő. Még egy normálisan működő, demokratikus országban
is bőven elég ahhoz, hogy egy politikai garnitúra szerephez
jusson, megmutassa mire képes. (…)

elfogultságért, de mondjon valaki egy ﬁatal politikai mozgalmat
rajtunk kívül, amelyik nem vált a meglévő pártrendszer hű
kiszolgálójává? (…) Hol vannak a hiteles szociáldemokrata,
liberális és konzervatív ﬁatalok? (…)

A Magyar Gárda mozgalom, ha tudna, sem lepődne meg
azon, hogy Demszky „ki kívánja tiltani” a Magyar Gárdát a
fővárosból.

1990-ben hatalomra került az ún. „rendszerváltó elit”. (…)
Kiépítette saját pártjait, és mára valóban megmutatta,
mire képes. (...) Az eredmény zéró közeli. Ez pedig,
belegondolva, hogy elődje, a Kádár-rendszer a viszonyítási
pont, döbbenetes.

A baloldalon, a tehetetlenségtől, újra eluralkodtak az eddig
erővel elnyomott régi reﬂexek. A korábbiakkal ellentétben
most már nem csupán félelmetes anyagi és médiaarzenáljukat
vetik be, hanem ha kell, rendőrökkel lövetik ki a szemed,
különféle hatóságokat küldenek rád, megﬁgyeltetnek,
egyszóval „egyenként levadásznak mindenkit”. Őszödön, a
rendőrterroron és ami azóta folyik, még Rákosi is elpirulna…

szerkesztett változat

A lesújtó helyzet, amelybe Magyarországot lavírozták a
jelenlegi pártok, közös felelősségük. Természetesen a
„munka” oroszlánrészét a posztkommunistáknak
és a velük „brezsnyevi csókban” összeforrt
SZDSZ-nek köszönhetjük. Az viszont, hogy
értékelhetetlen, nemzetromboló teljesítményük
mellett háromszor is kormányra kerülhettek 17
év alatt, na, ez már a jobboldal szégyene. (…)

A parlamenti jobboldal demokrácia felfogása
pedig igencsak extrovertált. Addig terjed, hogy
ezt a kormányt le kell váltani, és ezt legjobb,
ha mindenki rájuk bízza. A jobboldalon belül
ellentétben már nincs helye demokráciának.
Vagy beállsz az „egy zászló” mögé, vagy a
táboron kívül találod magad. (…)

A rendszerváltozás legfőbb hozadéka a
demokrácia kellett volna, hogy legyen. Kellett
volna. De hát lehet-e demokráciát építeni
demokraták nélkül? A jelenlegi garnitúra ugyanis
a 17 év alatt elindult ugyan egyfajta demokratizálódás felé,
de a baloldal a féldiktatúra, a jobboldal pedig a féldemokrácia
szintjéig jutott csupán. Sőt, mintha egyfajta visszafejlődés
is megindult volna az elmúlt évek elkeseredett állóháborúja
alatt. Ez pedig a társadalmi valóságtól egyre távolabb lökte
az ő valóságukat. Egyre nagyobbra nyílik az olló az emberek
és a politika között.

A jelenlegi kormányban pedig Gyurcsány
Ferencet, az elszabadult hajóágyút leszámítva
már senki sem a baloldal újabb választási
sikeréért dolgozik. A privát kis ügyleteiket intézik, készülnek
az ellenzéki létre. A zavaros helyzetben pedig az SZDSZ
mindent egy lapra tett fel. (…) A lényeg, hogy a bukás előtt
keresztülvigyenek mindent, amit csak lehet. Az egyneműek
regisztrált együttélése és a lisszaboni szerződés „csont
nélkül” sikerült, az egészségügyi átalakítás úgy tűnik, hogy
“csonttal” ugyan, de szintén sikerülni fog. Nincs már messze
a régóta áhított gyűlöletbeszéd törvény, a droglegalizálás, a
még megmaradt állami vagyon privatizációja és a többi.

Ennek két kimenetele lehet. Egy pozitívabb forgatókönyv
szerint a magyar politika képessé válik az önkorrekcióra,
képessé válik társadalmi kölcsönhatások kialakítására,
amelyek révén ő maga közelebb kerül végre a tényleges
mindennapokhoz, a társadalomban pedig helyreáll a
megbomlott közéleti bizalom. (…) Viszont a másik,
pesszimistább forgatókönyv utolsó fejezetének címe:
összeomlás. A jelenlegi helyzetben ennek a jelei mutatkoznak.
A parlamenti pártok továbbra sem képesek kilépni saját belső
konﬂiktusspiráljukból, minek következtében a társadalom és
a közöttük tátongó szakadék végül olyan méretűvé nő, hogy a
politikai rendszer összeomlik, és csak a Jóisten tudja, hogyan
sikerül úrrá lenni az anarchián.
Itt meg kell említeni saját generációm, a ﬁatal felnőtt
korosztály felelősségét. Hogyan is várnánk a jelenlegi
garnitúra változását vagy éppen távozását, ha nincs is kihívó,
ha nincs is új politikai generáció? Már elnézést a jobbikos

Ebben a kritikus szituációban a társadalom atomjaira esett. A
többség mélán szemléli, ahogy körülötte minden tönkremegy.
Mivel az elmúlt évtizedek szocializációja már leszoktatta a
cselekvésről, elfogadja, hogy ennek így kell lennie, és tovább
vegetál. Néhányan aktivizálódnak, és elkeseredésükben, hogy
véget érjen a permanens megaláztatás, már bármire képesek
lennének. A bukásra is, de az legalább dicső legyen…
2007-ben viszont körvonalazódott egy lehetőség, talán az
utolsó: a cselekvő, építkező és sikeres magyarság programja.
2008 a próba éve lesz. Ennek a programnak a próbája. Eldől,
hogy van-e még nemzetünkben erő az önszerveződésre,
hogy képes-e hinni önmaga sikerességében, saját jövőjében?
Sorsdöntő időszakot bízott ránk a sors. Múltunk és jövőnk
tekint feszülten tetteinkre. De bírni fogjuk, mert bírni kell!
2

budapesti szervezete vezetői értekezletén úgy döntött, hogy
magyarellenes, kirekesztő, rasszista megnyilvánulásai,
szakmai és emberi alkalmatlansága miatt Demszky Gábort
vazallusaival egyetemben nem kívánatos személynek tekinti
a fővárosban és az országban.
A Magyar Gárda ezúton közli, hogy nem hátrál meg, a
hatályos törvényeket betartva ezután is kiáll értékeiért ott és
akkor, ahol, és amikor ezt szükségesnek tartja.

A Magyar Gárda ezt a lépést egy hivatalára alkalmatlan
vezető dagályos és teljesen értelmetlen pótcselekvései
egyikének, a felelősség elöli menekülésnek tekinti, amivel
saját tehetetlenségéről, a főváros tragikus helyzetéről kívánja
elterelni a ﬁgyelmet.
A Magyar Gárda mozgalom budapesti tagjai elítélnek
minden politikai és egyéb indíttatású kirekesztést, és
megkülönböztetést. Elítélik Demszky szélsőségesen rasszista
megnyilvánulását, amellyel tisztességes, adóﬁzető polgárokat
kíván megbélyegezni és kirekeszteni a közéletből.
A Magyar Gárda budapesti gárdistái és szimpatizánsai
adóﬁzető állampolgárokként úgy gondolják, nem ezért
ﬁzetik Demszky Gábort. Egy főpolgármester feladata a
város élhetővé tétele, fejlesztése és irányítása lenne. Ezzel
szemben Demszky, akit csak a politikai elit egymás közötti
paktumai és árulásai tartanak hatalmon, úgy tűnik képtelen
úrrá lenni a káoszon, a korrupción. Demszky regnálása
alatt ez a város a bűzbe, koszba és a bűnbe fulladt,
élhetetlenné vált. A Magyar Gárda országos vezetése és

A Magyar Gárda országos vezetése
A budapesti Attila király és Koppány vezér zászlóalj

AKTUÁLIS

A JOBBIK TÁMOGATJA A NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST
A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja a
többbiztosítós egészségügyi rendszer elutasításával
kapcsolatos népszavazás civil kezdeményezését. Az
agresszív kisebbséget képviselő SZDSZ-nek a szakmai és
érdekvédelmi szervezetek véleményének ﬁgyelmen kívül
hagyásával, valamint a társadalmi és a politikai elutasítás
ellenére sikerült a terveit a többséggel szemben keresztül
vernie. Ezért a Jobbik kiáll a civil kezdeményezés mellett, azt

lehetőségei szerint mindenben támogatja.
A társadalombiztosítás ugyanis nem lehet préda, az emberi
élet értéke nem függhet a pénztől, az egészségügy pedig
nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy.
Balczó Zoltán
a Jobbik alelnöke

WASS ALBERTRE EMLÉKEZIK A JOBBIK
Száz esztendeje született meg Válaszúton Wass Albert, a
XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja. Az erdélyi
írófejedelem 1934-ben méltán kapta meg a Baumgarten-díjat,
a kommunizmussal való következetes szembenállása miatt
azonban Kossuth-díjat nem kaphatott – egészen a 2003-as
alternatív Kossuth-díjig. Az írót 1945 után háborús bűnösnek
nyilvánították Romániában. Wass Albert az emigráció
keserű kenyerét választotta. Legtöbb műve is ekkor íródott.
Könyveiből kitűnik mérhetetlen haza- és népszeretete, mely
a Jobbik szerint példaértékű nem csak az ifjúság, de az egész
magyar társadalom, az egész nemzet számára.

AKTUÁLIS
Miután a magyar parlamenti garnitúra tavaly nem emlékezett
meg Árpád fejedelemről, a Jobbik idén még csak fel sem
tételezi azt, hogy bármelyik parlamenti párt is méltassa Wass
Albert érdemeit. A Jobbik ezzel szemben minden lehetséges
módon tisztára kívánja mosni az írófejedelem kommunisták és
románok által befeketített, a magyar politika “jeles” képviselői
által sárosan hagyott nevét.
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Dúró József
Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinet

