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Valódi
rendszerváltást!

A JOBBIK PUSZTA KÉZZEL IS MEGVÉDI A TURULSZOBROT

VÁLASZTÁS

AZ ELŐREHOZOTT VÁLASZTÁSÉRT TENNI KELL!

Az előrehozott választás kikényszerítésére parlamenten belüli
és kívüli, alkotmányos eszközök állnak rendelkezésre.Az MSZP
egypárti, kisebbségi kormánya működésképtelenségének
bizonyítására a legkézenfekvőbb eszköz az interpellációkra

adott miniszteri válaszok elutasítása, ezzel a kormány
politikai ellehetetlenítése. Mivel az SZDSZ az ellenzéki
szerep látszatának fenntartása miatt az elmúlt ülésen is több
miniszteri választ elutasított, így ehhez csupán a FIDESZképviselők megfelelő számú jelenlétére lett volna szükség.
Ők azonban ennek a minimális feltételnek sem feleltek meg.
Az előrehozott választások megtartása elsődlegesen nem
egyes pártoknak, hanem a társadalomnak az érdeke. Ezért
jó lenne, ha a FIDESZ képviselői megérdemelt vagy meg
nem érdemelt szabadságukat a parlamenti ülésszak utánra
hagynák.
Balczó Zoltán,
a Jobbik alelnöke

A Jobbik Hírlevelet kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Sokáig gondolkodtam, reagáljak-e azon kijelentésére, amelyben pofonokkal
fenyegette meg a Magyar Gárdát. Egyrészről az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján semmiféle érdemi válaszra nem látok reményt, másrészről nem
szeretem a lövészárkon belüli vitákat. Végül úgy döntöttem, a legjobb, ha
a dolgot a helyére tesszük. A mondat ugyanis nem csupán a gárdistákra, a
pártolókra vagy a több százezer szimpatizánsra, hanem a Gárda mellett kiálló,
közismert személyekre nézve is súlyos sértés volt. Részletek a 2. oldalon

7%-ON A JOBBIK - VELÜNK SZÁMOLNI KELL!
A Századvég-Forsense legfrissebb kutatása szerint a Jobbik a Fidesz (36%), az
MSZP (13%) és az MDF (10%) után a negyedik legtámogatottabb párttá nőtte ki
magát. Megelőzve ezzel az 5%-os kedveltségi mutatóval szerénykedő SZDSZ-t.
A 7%-os eredmény két ok miatt is ﬁgyelemreméltó és megdöbbentő erősödésről
tanúskodik. Részletek a 2. oldalon

A JOBBIK 12 PONTJA TRIANON LEDÖNTÉSÉÉRT
Ha az elmúlt 18 esztendőben Magyarországon valóban magyar érdekeket képviselő
kormányok lettek volna, a trianoni határok már régen a porba hullottak volna. A
kettős állampolgárságról szóló sikertelen népszavazás és a 2005. szeptember 26-ai
árulás az Országgyűlésben bebizonyította, hogy az elszakított magyarság semelyik
parlamenti pártra sem számíthat. Részletek a 3. oldalon
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A
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom az öszödi beszéd
nyilvánosságra kerülését követően
egyértelművé tette álláspontját:
a
népakarat
hazugságoktól
és
félrevezetéstől
mentes
érvényesítésének
egyetlen
lehetősége a parlament kikényszerített feloszlatását
követően új választások megtartása. A FIDESZ ekkor még
az ország stabilitására hivatkozva elvetette ezt az utat,
most viszont elsődleges politikai céljaként deklarálta.

VONA GÁBOR NYÍLT LEVELE ORBÁN VIKTORHOZ!

AKTUÁLIS

Novák Előd,
a Jobbik Akciócsoport vezetője

A Jobbik Magyarországért Mozgalom hivatalos hírlapja 2008. június - IV. évfolyam, 18.szám

NÉPSZERŰSÉG

Hiába ígért az Igazak Fala után egy újabb XII. kerületi
holokauszt-emlékművet az SZDSZ-nek, a turulszobrot már
katonai emlékműként is tiltanák. A Jobbik szerint ezután hiba
lenne esetleg tovább emelni a tétet egy újabb szívességgel,
most már a nyílt ellenállás ideje jött el.
Ezért örömmel fogadjuk, hogy a jogerősen bontásra
kötelezett XII. kerületi önkormányzat semmi esetre sem
emel kezet a turulra (inkább jogi trükkökkel próbálja

átvészelni Demszky uralmának hátralévő két évét), s a
piszkos munkára kijelölt I. kerületi jegyző sem hajlandó
ilyen magyarellenes cselekedetre. Ha a balliberális erők a
rombolást valahogy mégis végre kívánnák hajtani, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom készen áll, hogy a turulszobor
megvédésére toborzott akciócsoportját számítógépes SMSküldő rendszerével bármikor mozgósítsa. Már közel ezren
jelentkeztek mobilszámuk megadásával, hogy akár a polgári
engedetlenség következményeit is vállalva, élőlánccal
védjük meg nemzeti jelképünket. Társadalmunk jelenlegi
feszültségei közt nagyfokú felelőtlenség lenne, be nem látható
következményekkel járna a turulszobor eltávolításának
megkísérlése.

HATÁRONTÚL

Turul
szoborA
hegyvidéki
turulszobor
fennmaradásának
ismételt, hungarofób elutasítása
megmutatta, hogy Pokorni Zoltán
kompromisszumkereső politikája
nem vezet eredményre, liberális
kapcsolatait nem lehet kamatoztatni
nemzeti célok érdekében.

2004 szeptemberben született meg a hazai Critical Mass mozgalom,
azóta évente kétszer vonul fel több tízezer kerékpáros, jobb infrastruktúrát
és életkörülményeket követelve. Az elmúlt években sok hangzatos
ígéret elhangzott, de lényeges előrelépés nem történt, a politika és a
közlekedésszervezők alig veszik ﬁgyelembe a civilek tanácsait.
Részletek a 3. oldalon
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változását! Szokjon hozzá, ha tetszik, ha nem, hogy több
lesz a zászló. A Jobbik is az Országgyűlésbe készül, a Gárda
pedig élni és erősödni fog. Higgye el, nem csak Ön szereti
ezt a nemzetet. Akik másképp akarják ugyanazt, azokban
ne ellenséget és konkurenciát lásson. Aki magabiztos, aki
valóban erős, az nem retteg a változásoktól, az újat eltaposni
viszont a bizonytalanság és a gyengeség ismérve.

Tisztelt Elnök úr!
Sokáig gondolkodtam, reagáljak-e azon kijelentésére,
amelyben pofonokkal fenyegette meg a Magyar Gárdát.
Egyrészről az elmúlt időszak tapasztalatai alapján semmiféle
érdemi válaszra nem látok reményt, másrészről nem szeretem
a lövészárkon belüli vitákat.
Végül úgy döntöttem, a legjobb, ha a dolgot a helyére
tesszük. A mondat ugyanis nem csupán a
gárdistákra, a pártolókra vagy a több százezer
szimpatizánsra, hanem a Gárda mellett kiálló,
közismert személyekre nézve is súlyos sértés
volt. Mivel mindegyikük felsorolására nem volna
hely, csak néhányukat említem: Wittner Mária
szabadságharcos (a Gárda zászlóanyája), Morvai
Krisztina büntetőjogász, jogvédő, Für Lajos
honvédelmi miniszter, Hegedűs Lóránt református
püspök, Usztics Mátyás színházigazgató, SzentmihályiSzabó Péter költő, író, Pörzse Sándor újságíró és még sokan
mások.

Ne az Önt körülsutyorgó haszonlesőkre hallgasson, hanem
kérdezze meg a saját pártját! A Fidesz azon vidéki
vezetőit, tagjait és szimpatizánsait, akik titokban
bátorítják és pártolják a Gárda és a Jobbik
munkáját. Azokat, akik közül többen beléptek a
Gárdába, vagy lettek rendezvényeink rendszeres
résztvevői, segítői. Akik összefogást akarnak.
Elnök úr! Az összefogás nem szavakból, hanem
tettekből áll. Nekünk pedig van közös feladatunk.
El kell takarítani ezt a nemzetáruló, népnyomorító kormányt,
amelyre mi mindig készen álltunk és állunk a jövőben is.
Bizonyára várnak majd ránk késhegyre menő viták az
Európai Unióról, Izrael önök által is támogatott gazdasági
térfoglalásáról, a magyar földről, a multinacionális cégek
közteherviseléséről, a cigánybűnözés felszámolásáról, de
a kormányváltás mellett talán együtt tudunk majd működni
az egészségügy megmentésében, a családi adózás
bevezetésében, a munkahelyteremtésben, a turizmus
felfuttatásában stb. De mindezekhez valódi nemzeti
összefogás kell, és nem a ledarálás, a kiszorítás, a megalázás,
vagy adott esetben a pofozkodás.

A legjobb lett volna persze, ha azonnal cáfolja, hogy ilyen
öntelt szavak valaha is elhagyhatták az Ön száját. Nem
tette. A “hallgatás beleegyezés” törvényszerűsége alapján
így levelem hátralevő részében bizonyítottnak veszem a
kiszivárogtatást. (Ha a későbbiek során mégis kiderülne,
hogy ilyen kijelentés nem történt, úgy néhány soromat
tekintse tárgytalannak.)
Ön a választási vereség után azt ígérte, mindenkit meg
fog védeni, akire rátör ez a hatalom. Az azóta eltelt időben
a Gárdára zúdulónál aljasabb és súlyosabb támadás
senki más ellen nem irányult. Ön és a Fidesz mégsem
kelt a védelmünkre. Sőt, az elhatárolódást együtt - szinte
versenyezve - végezték a balliberális oldallal. Amikor Tom
Lantos gyomorforgató hazudozásba kezdett a Gárdáról, Ön
a magyarok helyett az amerikai képviselő mellé állt. Amikor a
Zsidó Világkongresszus folytatta a
rágalmazást, Ön Navracsics Tiborral írt közös levelében
asszisztált a boszorkányüldözéshez. Azóta pedig, hogy a
hatalom által kierőszakolt per megindult a Magyar Gárda
Egyesület ellen, némán hallgat.

A nemzetben gondolkodó magyarok tisztességes,
áldozatkész és szerény emberek, és nem szavazógépek.
A “magunkfajtákra” ne csak négyévente legyen szükség az
urnáknál, hogy aztán tovább lehessen udvarolni a kádárista
baloldalnak vagy a pesti liberálisoknak. A változáshoz
szükségünk van egymásra! Egy bocsánatkérés ezért most
sokat jelentene!
Tisztelettel:
Vona Gábor,
A Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Gárda
Egyesület elnöke

A levelem célja azonban nem ezek felhánytorgatása, hanem
kérés. Kérem Önt, hogy vegye észre és fogadja el az idők

u.i. Nem az a legény, aki adja, hanem az, aki állja.
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7%-ON A JOBBIK - VELÜNK SZÁMOLNI KELL!
A Századvég-Forsense legfrissebb
kutatása szerint a Jobbik a
Fidesz (36%), az MSZP (13%) és
az MDF (10%) után a negyedik
legtámogatottabb párttá nőtte ki
magát. Megelőzve ezzel az 5%-os
kedveltségi mutatóval szerénykedő
SZDSZ-t.

7%-a is meghalad.
Tavalyhoz viszonyítva szigniﬁkánsan növekedett a Fideszt, a
Jobbikot (+7-7 százalékpont), a MIÉP-et (+5 százalékpont) és
az FKGP-t (+4 százalékpont) magukhoz közel érzők aránya.
Ezzel szemben az SZDSZ (-9 százalékpont) és az MDF (-7
százalékpont) esetében egyértelmű csökkenést tapasztalni,
ugyanakkor az MSZP-szimpatizánsok aránya nem csökkent
tavaly óta szigniﬁkáns mértékben.
Elutasítottság szempontjából ennél komplexebb a kép. Az
immár egyetlen kormánypárt népszerűtlensége 55%-os
elutasítottságában is tetten érhető, míg a Fidesz esetében
35% ez az arány. Érdekes emellett, hogy a koalícióból kilépett
SZDSZ-t maguktól távolinak érzők aránya magasabb (62%),
s igen hasonló a szélsőséges pártokéhoz, hiszen a MIÉP és a
Munkáspárt esetében egyaránt 66-66% adott 1-es vagy 2-es
osztályzatot. A Jobbikot 53% tartja önmagától távolinak, de
ez esetben magasabb a – feltehetőleg kevesebb ismeretből
fakadó – válaszhiány, mint a másik két parlamenten kívüli
párt esetében. A KDNP-t jóval többen utasítják el (50%), mint
a Fideszt, az MDF esetében 44% ugyanez az arány.

A 7%-os eredmény két ok miatt is ﬁgyelemreméltó és
megdöbbentő erősödésről tanúskodik. Egyrészt ilyen mértékű
szimpátianövekedést csupán a népszavazási győzelmet
bezsebelő, saját médiabirodalommal és milliárdokkal
gazdálkodó Fidesz tudott produkálni, másrészt a Jobbik
ismertsége még mindig nem terjed ki a teljes lakosságra,
vagyis ezt a növekedést egy, a többiekénél kisebb bázisról
kiindulva érte el. Politológusok egybehangzó véleménye,
hogy a Jobbiknak, amennyiben nem vét nagy hibát és tartani
tudja a jelenlegi dinamikus tendenciát, nem lehet gond az 5%os küszöb átugrásával. (...) A két kisebb parlamenti párt közül
az MDF-et érzik többen (10%) magukhoz közel állónak, az
SZDSZ esetében ez az érték csupán 5%, amit még a Jobbik
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A JOBBIK 12 PONTJA TRIANON LEDÖNTÉSÉÉRT
Ha az elmúlt 18 esztendőben Magyarországon valóban
magyar érdekeket képviselő kormányok lettek volna,
a trianoni határok már régen a porba hullottak volna. A
kettős állampolgárságról szóló sikertelen népszavazás
és a 2005. szeptember 26-ai árulás az
Országgyűlésben bebizonyította, hogy az
elszakított magyarság semelyik parlamenti
pártra sem számíthat.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az
EU legnagyobb lélekszámú jogfosztott
nemzeti kisebbségének céljairól megkezdte a
tárgyalásokat több határon túli magyar párttal,
civil szervezettel, lelkésszel, polgármesterrel és
iskolaigazgatóval. A Jobbik nem utópisztikus múltba
merengést szeretne, hanem egy pragmatikus, időszerű
program kidolgozásán fáradozik, melynek 12 alaptétele az
alábbi.

2. A székelyföldi területi autonómia törvény általi
szavatolása.
3. Területi autonómia a felvidéki magyarságnak.
4. A Délvidéki Társnemzeti Régió létrehozása.
5. Önálló magyar járás Kárpátalján.
6. Önálló magyar egyetem, főiskola Kolozsvárott,
Beregszászon, Szabadkán, Pozsonyban.
7. A csángó magyarok anyanyelvének szabad
használata.
8. Társadalmi vita a trianoni diktátumról.
9. Június negyedikének nemzeti emléknappá
minősítése.
10. Wass Albert személyének rehabilitációja.
11. Magyar családi, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő programjának kidolgozása szerte a
Kárpát-medencében.
12. A Kárpát-medencei sportklubok magyar bajnokságokban
való indítása.

1. Magyar állampolgárság megadása minden határon túli
magyarnak, bárhol is éljen a világban.

Szegedi Csanád,
a Jobbik alelnöke
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