Jöjjön a Jobbik!

Kérjük, hogy most a személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa a

Kollégum a Jövőért Alapítványt

Az alapítványt támogatók a szeptembertől
megyénként induló

Attila Király Népfőiskola

költségvetéséhez járulnak hozzá
A rendelkezéshez egyedüli szükséges adat
az alapítvány adószáma:

18072574-1-41

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!
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AKTUÁLIS

A XX. század legsúlyosabb bűneit két eszme, a nácizmus és a kommunizmus
nevében követték el. Ha a zsidóság tragédiáját a holocaust szóval foglalják
össze, a cigányság áldozatát pedig a cigány holocaust kifejezéssel, akkor
az etnikumok között különbséget nem tevő, hol céltudatosan, hol vakon,
évtizedeken és földrészeken át több tízmillió áldozatot követelő kommunizmus
pusztítását az emberiség holocaustjának nevezhetjük. Részletek a 2. oldalon

BÉKEFENNTARTÓKAT DÉLVIDÉKRE!

Európa lőporos hordója újra robbanás előtt. Több megerősített sajtóinformáció
szerint Koszovó még februárban kikiáltja függetlenségét. Azonban Szerbia az elmúlt
hónapok során számtalanszor hivatalos szinten is kifejezte, hogy nem fogja tétlenül
nézni Koszovó elszakadását. Mindeközben Délvidéken pánikszerűen zajlik az üres
házak összeírása, hogy egy esetleges konﬂiktus bekövetkeztével minél több szerb
menekültet lehessen betelepíteni a magyarok által lakott területeken.
Részletek a 2. oldalon

A KORDON BONTÁSNÁL MOST TÖBB KELL!
A március 9-ei népszavazás lehetőséget ad arra, hogy a hazug módon hatalomra
került, választási programjával szembefordult, az SZDSZ neoliberális elveit
érvényesítő Gyurcsány-kormánynak a lakosságot megsarcoló három intézkedését
eltöröljük. Ez önmagában is elegendő ok arra, hogy a Jobbik Magyarországért
Mozgalom tagjait, szimpatizánsait a minél nagyobb részvételre és mások
meggyőzésére buzdítsa. Részletek a 3. oldalon

OCÖ-BŰNÖZÉS IS LÉTEZIK

BŰNÖZÉS
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KOMMUNIZMUS:AZ EMBERISÉG HOLOCAUSTJA

HATÁRONTÚL

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).

A Jobbik Magyarországért Mozgalom hivatalos hírlapja 2008. március - IV. évfolyam, 15.szám

NÉPSZAVAZÁS

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.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint addig nincs esély a
cigánybűnözés elleni hatékony fellépésre Magyarországon, amíg az
Országos Cigány Önkormányzat különböző szintű vezetői és képviselői
között büntetett előéletű, bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt
eljárás alatt álló, illetve az általános iskola 8 osztályát még el nem végző
személyek találhatók, akik aktívan politizálhatnak. Részletek a 3. oldalon
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AZ EMBERISÉG HOLOCAUSTJA

KÖZLEMÉNY A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
A XX. század legsúlyosabb bűneit két eszme, a nácizmus
és a kommunizmus nevében követték el. Ha a zsidóság
tragédiáját a holocaust szóval foglalják össze, a cigányság
áldozatát pedig a cigány holocaust kifejezéssel,
akkor az etnikumok között különbséget nem tevő, hol
céltudatosan, hol vakon, évtizedeken és
földrészeken át több tízmillió áldozatot
követelő kommunizmus pusztítását az
emberiség holocaustjának nevezhetjük.

rendszer, amelynek behódolva, helytartóként szolgálják az
eszme mögött meghúzódó, világuralomra törekvő főhatalmat.
Sajnos, a parlamenti ellenzék magatartását sem a küzdelem
vállalása, hanem a megfelelésre való törekvés jellemzi.
Ahogyan a kommunizmus Moszkvából
irányított hatalmi rendszere nem tűrt meg
a befolyási övezetén belül csak egyfajta
társadalomszervezést, úgy a jelenlegi
globális főhatalom is ezt teszi, az embert
a mindenható világpiac termelő-fogyasztó
robotjává alacsonyítva. A szembenállás
egyetlen lehetősége is ugyanaz: a
közösség építőköveinek, a családnak a
nemzetnek megvédése, az elszakított,
meggyengített kötelékek újrafonása. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom azáltal kíván méltónak
bizonyulni a kommunizmus áldozatainak emlékéhez, hogy
minden erejével ezt a célt szolgálja.

A kommunizmus áldozatainak napján
a főhajtás és emlékezés mellett azt a
szándékunkat is ki kell fejeznünk, hogy
meg fogjuk akadályozni a tragédia
megismétlődését. A kommunizmus ma is
velünk él. Nem csupán kirívó példaként,
egyes országokban megvalósított diktatúrában, hanem
módszerét tekintve nálunk is. Ma azok vannak hatalmon, akik
az állampárti rendszerben szocializálódva a lenini bolsevik
iskola legfontosabb tanítását sajátították el: a hatalom
minden áron való megszerzésének és megtartásának
tudományát. Az ideológia változott, most a liberalizmus és a
szabad verseny mindenhatóságát hirdető globalizmus az a

Balczó Zoltán,
Alelnök

HATÁRONTÚL

BÉKEFENNTARTÓKAT DÉLVIDÉKRE!

Európa lőporos hordója újra robbanás előtt. Több
megerősített sajtóinformáció szerint Koszovó még
februárban kikiáltja függetlenségét. Azonban Szerbia
az elmúlt hónapok során számtalanszor hivatalos
szinten is kifejezte, hogy nem fogja tétlenül nézni
Koszovó elszakadását. Mindeközben Délvidéken
pánikszerűen zajlik az üres házak összeírása, hogy egy
esetleges konﬂiktus bekövetkeztével minél több szerb
menekültet lehessen betelepíteni a magyarok által lakott
területeken.

parlamenti pártok a Magyar Gárdától való elhatárolódások
helyett közös nyilatkozatban kérjék fel a NATO- t, hogy küldjön
békefenntartókat Délvidék magyar lakta településeire.
Szegedi Csanád,
a Jobbik alelnöke

A Jobbik Magyarországért Mozgalom – párt azon már nem
lepődik meg, hogy az amúgy tétlenkedő, önfeladó gyurcsányi
külpolitika nem tesz semmit a délvidéki magyarság megóvása
érdekében. Azonban elvárjuk, hogy a magyar adóﬁzetők
pénzéből is részben ﬁnanszírozott NATO tevőlegesen is
fellépjen az egyik legnagyobb NATO-kisebbség, a délvidéki
magyarok védelmében. Az elmúlt években lezajlódó több száz
magyar verést senki sem szeretné viszontlátni, azonban ez
egy estleges szerb-albán konﬂiktus esetén elkerülhetetlenné
válik. A Jobbik, mint a legerősebb parlamenten kívüli párt
arra kéri, határon túli testvéreink nevében követeli, hogy a

NÉPSZAVAZÁS

A KORDON BONTÁSNÁL MOST TÖBB KELL!
A március 9-ei népszavazás lehetőséget ad arra, hogy a
hazug módon hatalomra került, választási programjával
szembefordult, az SZDSZ neoliberális elveit érvényesítő
Gyurcsány-kormánynak a lakosságot megsarcoló három
intézkedését eltöröljük. Ez önmagában is elegendő ok
arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjait,
szimpatizánsait a minél nagyobb részvételre és mások
meggyőzésére buzdítsa.

jogköre nincs, a hatalmához ragaszkodó koalíciós többség
az országgyűlést feloszlatni nem fogja. Az ítéletet tehát
csak az azt kimondó társadalmi többség teljesítheti be, erre
viszont spontán módon, a megfelelő szervezettség híján
nem képes. Megkerülhetetlenné válik tehát a népszavazást
kezdeményező, valamint az igeneket támogató pártok
felelőssége a népakarat kiteljesítésében.

Az előzőek alapján a megoldást a Parlament falain belül
nem kereshetjük, helyette minden alkotmányos eszközt fel
kell használni a kormány lemondásának és az előrehozott
választásoknak a kikényszerítésére. A remélt eredményű
népszavazás adta erkölcsi felhatalmazással a Fidesznek
is többet kell vállalnia, mint egy szimbolikus kordonbontás.
Többszázezres tüntetések, az állampolgári engedetlenség
megnyilvánulásai, útlezárások, országos munkabeszüntetések
hozhatják meg az eredményt. A Jobbik lehetőségeihez képest
részt kíván venni ebben a küzdelemben, különös tekintettel
arra, hogy ez lehet az utolsó alkalom a népellenes MSZPSZDSZ hatalom 2010 előtti leváltására.

A népszavazást kezdeményező Fidesz az előző cél mellett
annak előre vetítésével mozgósít, hogy a nagy arányú
részvétel és az igenek meghatározó többsége esetén a
kormánynak távoznia kell. A Jobbik a balatonöszödi beszéd
nyilvánosságra kerülése óta következetesen képviseli azt az
álláspontját, mely szerint a népszuverenitáson esett súlyos
csorbát csak előrehozott országgyűlési választásokkal lehet
kiköszörülni, hiszen a választók megtévesztésének közvetlen
következménye a jelenlegi MSZP-SZDSZ többségű
parlament létrejötte volt. Egy március 9-ei egyértelmű
népítélet azonban csupán erkölcsi felhatalmazást ad ehhez,
a kívánt változást önmagában nem eredményezi. A kormány
lemondani nem fog, a köztársasági elnöknek új választások
kiírására – még ha lenne is ilyen szándéka – alkotmányos

Balczó Zoltán,
a Jobbik alelnöke
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OCÖ-BŰNÖZÉS IS LÉTEZIK
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint addig
nincs esély a cigánybűnözés elleni hatékony
fellépésre Magyarországon, amíg az Országos Cigány
Önkormányzat
különböző
szintű vezetői és képviselői
között
büntetett
előéletű,
bűncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt eljárás alatt álló,
illetve az általános iskola 8
osztályát még el nem végző
személyek találhatók, akik
aktívan politizálhatnak.

támogatásáról biztosította a rendőrség által 11 millió forintos
sikkasztással gyanúsított Kolompár Orbán OCÖ-elnököt,
illetve az első fokon 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt Dancs
Mihály borsodi cigány vezetőt.
A Jobbik szerint, miután egyre
több cigány önkormányzati
képviselőről (ifjabb Horváth
Dezső, olaszliszkai lincselő is az
volt) derül ki, hogy büntetőeljárás
alatt áll, vagy már el is ítélték
bűncselekmény
elkövetése
miatt, ezért már nem túlzás
kijelenteni, hogy hazánkban
a cigánybűnözés speciﬁkus
válfajaként az OCÖ-bűnözés is a közélet jól körülhatárolható
részévé vált, amelynek felszámolása érdekében a Jobbik
az OCÖ szervezetének és tagjainak teljes körű, bűnügyi
szempontú átvilágítását követeli.

A cigánybűnözés felszámolásában
az
esetleges
személyes
érintettségük esetén ellenérdekelt cigány politikusokat a
parlamenti pártok képviselői és jelentős közjogi méltóságok is
tovább erősítik jelenlegi pozícióikban azáltal, hogy partnernek
tekintésükkel a legitim politikai tényezők közé emelik őket.
A Jobbik éppen ezért a cigánybűnözés felszámolását
megnehezítőnek és morális szempontból rendkívül károsnak
tartja, hogy Sólyom László a hivatalában fogadva erkölcsi
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Bíber József Tibor,
a Jobbik alelnöke
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