MAGYAR GÁRDA

Valódi
rendszerváltást!

KIREKESZTŐ HANGULAT A MAGYAR GÁTAKON

Adjon az Isten,
Szebb jövőt!

Az Atilla Király Népfőiskola vezetőtestületének tagjai célul tűzték ki, hogy a magyar
emberek szellemi, lelki és ﬁzikai fejlődésének érdekében cselekszenek.
Erre azért van szükség, mert a hivatalos iskolai képzés súlyos hiányosságokkal
küszködik.Tevékenységükben kiemelkedő szerepet szánnak a magyarságtudat
megszilárdításának és nemzeti kulturális kincseink védelmének.
A magyar nép önérzetének és önvédelmének megerősítését azáltal kívánják
szolgálni, hogy feltárják az elfeledett, eljelentéktelenített, valamint bizonyos
érdekek miatt eleve nem oktatott ismereteket.

WWW.ATILLAKIRALY.HU
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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A sajtó távolmaradásának köszönhetően nem volt aki
beszámoljon arról sem, ahogy a Magyar Gárdisták a

JOBBIK: IRÁNY A PARLAMENT!
A ﬁatalságban igenis van igény, hogy a hazaﬁasságot megéljék. Ha valami ellen
jelen pillanatban egy ﬁatal lázadni tud, az pont a hazaﬁasságot tagadó, vagy
éppen a hazaﬁasságból gúnyt űző politika, ami jelen pillanatban kormányon
van - nyilatkozta a HírExtrának Vona Gábor, a Jobbik elnöke.
Folytatás a 2. oldalon

SZONDA IPSOS: 10%-ON VANNAK AZ “EXTRARADIKÁLISOK”!!!
Május környékén a Századvég-Forsense kutatásai szerint az emberek 7%-a
vallotta azt, hogy szimpatizál a Jobbikkal. A minap Balogh Gyula, volt országgyűlési
képviselő hivatkozott egy eltitkolt kutatásra, amely szerint a radikális párt 10%-on áll.
Most megszólalt a Szonda Ipsos vezető kutatója, Závecz Tibor is. Elmondta, hogy
a kutatásaik szerint 9-10 szálék körül mozog az “extraradikális” nézeteket vallók
száma, ami hét-nyolcszázezer embert jelent. Folytatás a 2. oldalon

UTOLSÓ ESÉLY 2008 - A JOBBIK NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSE

A Jobbik Magyarországért Mozgalom “Utolsó esély - 2008” néven ügydöntő
népszavazást kezdeményez a munka és a közbiztonság világában kialakult
végzetes folyamatok megállításának céljából. Célunk, hogy a béke és a
megnyugvás érdekében szembesítsük a maszatoló parlamenti pártokat a
társadalmi igazságosságot követelő elementáris igénnyel, és rákényszerítsük
őket a mellébeszélés, a problémák rózsaszínre festése helyett végre a törvényi
szabályozás meghozatalára. Folytatás a 3. oldalon

KIREKESZTŐ HANGULAT A MAGYAR GÁTAKON
MAGYAR GÁRDA

A Gárda mozgósításának köszönhetően a gesztelyi
árvízvédelmi töltés megerősítése rekord idő alatt elkészült,
azonban sajtónyilvánosságot az ügy nem kaphatott.
Mivel egyetlen magát országosnak tekintő televízió és
jóformán egyetlen újság sem képviseltette magát ezen
folyószakaszokon, ezért sajnos a lakosság nem kaphatott
objektív képet.

A Borsod-megyei árvízvédelemben
nagy erőkkel részt vett a Magyar
Gárda számos alakulata (Borsod, Zala,
Szabolcs, Hajdú, Heves, Békés, Fejér,
Pest és Győr-Moson megye), valamint
a Jobbik helyi szervezetei, továbbá
jelenlétével buzdította a gátakon
dolgozókat a Fidesz helyi parlamenti
képviselő-jelöltje is. A délutáni órákban
a helyszínre érkezett Vona Gábor a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, és Dósa István
a Magyar Gárda országos főkapitánya is, akik a védekezési
munkákban késő éjszakáig személyesen is részt vettek.
Sajnos az állam elmulasztotta a segítségnyújtást. Sem
az MSZP, sem az SZDSZ nem vállalta a szolidaritást az
önkéntesekkel, és talán mára már azon sem lepődik meg
senki Hazánkban, hogy a Honvédség, felsőbb utasítás
hiányában nem vehetett részt a védekezésben.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom hivatalos hírlapja 2008. augusztus - IV. évfolyam, 19.szám

NÉPSZERŰSÉG

A Magyar Gárda Mozgalom a legveszélyeztetettebb
települések
polgármesteri
meghívására
országos
mozgósítást rendelt el, így szombaton
már mintegy 150 Gárdista és közel 60
Borsod-megyei Jobbik szimpatizáns
dolgozott Gesztely és Ócsanálos
települések gátrendszerén. A falvak
felkérésére a Gárdisták kitartóan
és rendkívül nagy lelkesedéssel,
becsülettel állták a kihívást, azonban
az országos médiák ﬁgyelmüket
tüntetőleg megvonták az eseménytől.

helyi közmunkaprogramban résztvevő roma származású
lakosokkal közösen dolgoznak a zsákok pakolásán, a homok
lapátolásán, egy közös cél érdekében.
Mindkét fél célja a Hernád kirekesztése volt. Az oly
sokat hangoztatott, és valójában alaptalan kirekesztő
magatartásmód, fasizmus és hasonló rágalmak helyett
egyértelműen együttműködő hangulat uralta a gátakat.

NÉPSZAVAZÁS

A Kárpátokban lehullott nagy mennyiségű csapadéknak
köszönhetően megáradt Hernád, a Bodrog, árhullám vonul le
a Tiszán és Dunán, valamint számos kisebb patak is elhagyta
medrét. Kijelenthetjük, hogy országszerte az árvízvédelmi
készültséggel foglalkoznak a dolgos önkéntesek.

Az idei, a szokásosnál csapadékosabb nyári időjárás beköszöntével
az évek óta megszokott kérdéssel szembesülhettek ismét a hátrányos
helyzetű falvak polgármesterei. Az oly rég óta ígért árvízvédelmi gátak
felújításnak – elsősorban forráshiány miatti – elmaradása után lesz-e aki
erejét és idejét nem sajnálva, önként részt vesz az értékek és emberi
életek védelmében., és hétvégéjét a gátak megerősítésével tölti.
Részletek a 3. oldalon
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JOBBIK: IRÁNY A PARLAMENT - Interjú Vona Gáborral

SZONDA IPSOS: 10%-ON VANNAK AZ “EXTRARADIKÁLISOK”!!!

Elnök úr, a Fővárosi Bíróságon a Magyar Gárda tárgyalásán
azt mondta, hogy a Magyar Gárdát azért hozták létre, hogy
az ifjúságot felrázzák. Miért kell az ifjúságot felrázni?

Závecz Tibor a 168 Órának elmondta, hogy ezek a szavazók
a liberális demokráciát anarchikus berendezkedésnek érzik.
Mindenek feletti értéknek tartják a rendet. Egyúttal azt is
tartják, hogy a rend megteremtése
az ő feladatuk. A legerősebb hívószó
számukra a „magyarság”, amelynek
határait ők szabnák meg.

kell nekik feladatot adni, állandóan aktívak. Ők azok, akiket
fölösleges arra noszogatni, hogy politikai eseményekben
(tüntetés, választás) részt vegyenek. Jellemző, hogy a
választási részvételi hajlandóság
körükben
nyolcvan-kilencven
százalékos, míg a teljes magyar
társadalomé ötven alá zuhant.”

“Azért erős a jelenlétük, mert a légkör
depressziós, s a hitehagyott hangulatban
nemcsak a negatív érzelmek erősödnek:
tombolnak az előítéletek is. A hangjuk
messzebbre
hallatszik.
Jellemző
sérelem a ﬁatal, állástalan réteg rezignációja, amely képtelen
belépni a munkaerőpiacra.” - állítja a kutató.

A kutató természetesen kitér a Magyar
Gárdára is. “Most épp egy olyan
militáns csoport, a Magyar Gárda
betiltásának bírósági procedúrája
zajlik – háromnegyed éve –, amelynek
törvénytelen voltát mindenki elismeri.” A Jobbik nevének
kimondását, mint valami tiltott tabut az egész interjúban kerüli.
Ha esetleg szóba kerülnek pártok, akkor Závecz igyekszik
bagatellizálni a radikális párt lehetőségeit, de azt elárulja,
hogy ez a 9-10 % nem szívesen szavazna a Fideszre.

szinte minden ország, minden nemzet készül, próbálja magát
felvértezni, s ez nekünk is kötelességünk. (…)
Eddig csak a Magyar Gárdáról beszéltünk, mint olyanról,
amely a nemzettudatot hivatott valamilyen szinten
feléleszteni. Lát más lehetőséget erre?

Úgy látom, hogy mind Európában, de pláne itt a környékünkön,
Kelet-Közép-Európában az ifjúság nagyon komoly politikai,
közéleti támogatást kap arra, hogy a hazaﬁasságát megélje,
az egészséges nacionalizmust megtapasztalja a saját
mindennapjaiban. Magyarország kivételt képez ez ügyben:
nálunk sem a kormányzat, sem a közélet nem mer ez ügyben
állást foglalni, van egyfajta komplexus ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatban.

A Magyar Gárda egy, s emellett van nagyon sok más is. Némi
elfogultsággal azért megemlíteném a Jobbikot, hiszen a politika
színtereibe, pártpolitikai színtérre is be kell törnie a nemzeti
gondolatnak. Erre a Jobbik képes lehet, sőt, erre hivatott. A
másik lehetőség a nemzettudat erősítésére a
kultúra, ennek fényében szeptemberben egy
népfőiskola-indítását tervezik a nemzeti erők.
A harmadik pedig egyfajta gazdasági lokalitás
megteremtése lehet. Ennek azonban semmi
köze a politikai ideológiákhoz; a nagyvilágban
nagyon sok baloldali ideológus vallja ezt, jelesül,
hogy a globalizáció kihívásaira gazdasági
értelemben a megfelelő válasz a lokalitás. Fel kell
arra készülnünk, hogy olyan önfenntartó, kerek
egészként működő gazdasági rendszereket kell kialakítani,
amelyek le tudnak válni adott esetben a globalizációról.
Gondolok például a Magyarországon tradíciókkal rendelkező
hangyaszövetkezetekre, amelyek modernebb formában való
újraélesztése komoly politikai cél, feladat lehet. (…)

Nem mer, vagy nem akar, Ön szerint?
Nehezen tudom ezt a kettőt szétválasztani, szerintem
mind a kettő együtt. A politika különféle szereplőinél
más és más hangsúlyosabb. A parlamenti ellenzék
talán inkább nem mer, a jelenlegi kormánypárt és
az SZDSZ pedig inkább nem akar. De ez végülis
nézőpont kérdése. Úgy látom, hogy ahhoz, hogy
a jelenlegi, globalizálódó világban egy nemzet, egy ország
talpon tudjon maradni, versenyképes tudjon maradni, ahhoz
közösségi energiákra van szükség. A nemzettudatnál, a
nemzeti büszkeségnél erősebb energia szerintem nem áll
rendelkezésre, s én csodálkozom, hogy ezt Magyarország,
a magyar közélet miért nem hasznosítja. Nekünk is van
mire büszkének lennünk, nekünk is van történelmünk, van
kultúránk, vannak tradícióink, s ezeket igenis, a ﬁatalsággal
meg kell ismertetni. Én a saját országjárásom során azt
tapasztalom, hogy a ﬁatalságban igenis van igény, hogy a
hazaﬁasságot megéljék. Ha valami ellen jelen pillanatban egy
ﬁatal lázadni tud, az pont a hazaﬁasságot tagadó, vagy éppen
a hazaﬁasságból gúnyt űző politika, ami jelen pillanatban
kormányon van. (…)

Egy év múlva európai parlamenti választások lesznek.
Önök indulnak?
Természetesen, s azt gondolom, hogy a Jobbik életében
egy sorsfordító választás lesz a jövő évi európai parlamenti
választás. Mi ott akarunk végérvényesen betörni a
nagypolitikába.
Az, hogy „természetesen”, talán egy kis túlzás, hiszen négy
évvel ezelőtt, 2004-ben a Jobbik bojkottálta a választást.

Azt nyilatkozta egyszer, hogy a magyarság jelen esetben a
Római Birodalom útján jár, a romlás felé. Egyfelől milyen
jelek utalnak erre, másfelől mi a Jobbik programja ezen
tünetek kezelésére?
Lehet, hogy kicsit félreérthető voltam, én nem Magyarországot,
a magyarságot hasonlítottam a Római Birodalomhoz,
hanem a jelenlegi világot. Az Amerika-központú, egypólusú,
vagy mondhatnám azt is, hogy a globalizáció világát
hasonlítottam a Római Birodalomhoz. Az analógia számtalan
ponton megtalálható, gondoljunk csak arra, hogy a Római
Birodalomról sem hitték volna a római polgárok, hogy valaha
össze fog omlani. Sokan gondolják ma is a jelenlegi világról,
hogy örökké fog tartani. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer
is össze tud omlani, össze is fog omlani, talán nem is olyan
sokára. Ezért nem csak a globalizáció időszakában fontos az,
hogy egy nemzet mennyire erős. Amikor ez az összeomlás
bekövetkezik, akkor kell, hogy a nemzetnek kellő immunereje
legyen a megrázkódtatások átéléséhez, túléléséhez. Erre

Akkor friss volt az uniós csatlakozás, amit egy olyan kampány
előzött meg, amelyre csak az „igen” mellett kampányoló
politikai erők kaptak támogatást. Úgy éreztük, hogy akkor egy
morális választ kell adnunk; azt mondtuk, hogy az európai
uniós választásoktól való távolmaradással kell azt kifejezni,
hogy nem értünk egyet az ilyen szintű antidemokratikus
eljárással. Azóta eltelt négy év, a választások idejére már
öt, nekünk pedig az a feladatunk, hogy az európai színtéren
megjelenjünk, s megtaláljuk azokat a politikai szövetségeseket,
akikkel együtt tudunk dolgozni a későbbiekben. Ne felejtsük
még el azt sem, hogy rá egy évvel egy országgyűlési választás
van, s ez egy kitűnő főpróba, hogy meg tudjuk mutatni azt,
hogy jelen vagyunk. Nem csak 1%-os párt vagyunk, ahogy a
közvélemény-kutatások mutatják, hanem igenis egy nagyon
komoly támogatottsággal bíró politikai erő. (…)
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Majd így folytatja: “Ez a hét-nyolcszázezer ember
„túlvezérelten kommunikatív”. Nemhogy nem állnak meg
„eszméik képviseleténél”, de rá akarják erőltetni nézeteiket
környezetükre is. Nem múló harci lázban égnek. Nem is

168ora.hu - barikád.hu

NÉPSZAVAZÁS

UTOLSÓ ESÉLY 2008 - AJOBBIK NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSE
Tűrhetetlennek tartjuk, hogy amíg az ország nagy része
emberpróbáló áldozatokat hoz a maga és a nemzet
boldogulásának érdekében, addig a társadalom egy másik,
kisebbségi része tudatosan a törvényi kereteken és a
munka világán kívül marad, és ebben a romboló hatású
hozzáállásában élvezi a hazai politika jelentős részének
védelmét és támogatását. Úgy érezzük,
hogy ezzel jóvátehetetlenül roncsolódik a társadalomban a
jogkövető magatartás és a tisztességes munkavégzés iránti
tisztelet.

rendszeres szociális segély folyósításának legyen feltétele havi 120
óra közérdekű munkavégzés?
-Egyetért-e azzal, hogy a harmadik gyermektől a családi pótlék
helyére a vele azonos összegű személyi jövedelemadó kedvezmény
lépjen a népszavazást követő év január 1-jétől?
-Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés a népszavazást követő év
január 1-jétől törvényben határozza meg a rendőrség számára 2000
fő lakosonként körzeti megbízott rendszer működtetését?
-Egyetért-e azzal, hogy jogosulatlan pénzügyi tevékenység
folytatásáért az elkövető öt évig terjedő szabadságvesztéssel legyen
büntethető?

Bár az általunk felvetett kérdésekkel minden magyar
állampolgár számára le akarjuk fektetni a munka és a
közbiztonság nemzeti minimumát, de nem titkolt célunk,
hogy végre megálljt parancsoljunk a cigányság azon jelentős
részének, amelyik azt képzeli, hogy neki minden megengedett,
hogy rá a törvények nem vonatkoznak, és hogy munka nélkül,
mások kárára is lehet boldogulni.

-Egyetért-e azzal, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért
az elkövető alapesetben öt évig terjedő szabadságvesztéssel legyen
büntethető?
-Egyetért-e azzal, hogy a szándékos bűncselekményt elkövető
büntethető legyen, ha a cselekmény elkövetésekor a 12. életévét
betöltötte?
-Egyetért-e azzal, hogy a közoktatási törvény tegye lehetővé a súlyos
fegyelmi vétséget elkövető tanköteles tanuló intézményből történő
kizárását?

Ügydöntő népszavazási kezdeményezésünk sikeres
véghezviteléhez várjuk minden felelősen gondolkodó magyar
szervezet, polgári kör és magánszemély csatlakozását!

Vona Gábor
elnök

Az Országos Választási Irodához benyújtott 7 kérdés:
-Egyetért-e azzal, hogy nem egészségkárosodott jogosult esetében a
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