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A JOBBIK A LEGJELENTÕSEBB ELLENZÉKI ERÕ!

Újból összeállt
a bukott balliberális
oldal
Mivel a Fidesz részérõl nem történt meg
az elszámoltatás, így újból összebútorozott a
bukott baloldal. Keblükre ölelték Bajnai „libás”
Gordont, a szemkilövetõ Gyurcsányt, az SZDSZ közel 500 milliós kiegyenlítetlen hitelét a választókra hagyó Fodor Gábort, az
LMP-bõl kivált megélhetési politikusokat – élén Szabó Tímeával –
és azt a klubrádiós Kuncze Gábort, aki belügyminisztersége idején megverette Pongrátz Gergely bácsit – az 56-os hõst
– aki, a körömletépõ Bauert (Bauer Tamás
SZDSZ-es politikus édesapját) nem tartotta
bûnösnek és aki megakadályozta, hogy Wass
Albert írófejedelem magyar állampolgárságot
kaphasson.
Várható volt, hiszen a médiában nyár óta
folyamatosan csak a 12 évig kormányzó, országot és nemzetet kiárusító, többszörösen
megbukott, hazug balliberális oldalról lehetett
hallani, szinte már tudatosnak tûnõ megfelelni
akarással. De vajon kinek szeretnének megfelelni? A szétforgácsolódott és hataloméhes,
újból együvé lett bûnszövetségnek, vagy a
narancsos hatalomnak?
Úgy látszik, hogy teljesen hülyének nézik
a magyar embereket és nem is feltételezik
róluk, hogy átlátnak a szitán, ezen a 25 éve
tartó, népbutító és megnyomorító politikai
garázdálkodáson.
Ezzel szemben a Jobbikról, mint Magyarország legerõsebb ellenzéki pártjáról hallgat
mindkét oldal médiája, mert tudják, hogy
Európa legerõsebb nemzeti pártja az egyetlen
alternatíva a jelenlegi kormányzó erõ leváltására.
A Jobbik az egyetlen nemzeti párt, amely
semmilyen nemzetközi körhöz nincsen

bekötve. Ez a függetlensége biztosítja a Jobbik
számára azt, hogy minden helyzetben, bárkivel szemben ki tud állni a magyar emberek
érdekeiért, és nem csak szavak szintjén. A
Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben
erõs jelöltet tudott állítani, így mindenhol
lehet majd rá szavazni.
Véleményem szerint a szavazók világos
választás elé kerülnek: vagy az elmúlt 24
évnek az országot tönkretevõ politikai garnitúrájából válogatnak, vagy a valódi változást
hozó Jobbikra szavaznak, amely úgy váltja
le Orbán Viktor kormányát, hogy nem hozza
vissza a hatalomba Gyurcsányt.
Programunk hamarosan nyilvános lesz,
melynek három legfontosabb üzenete:
MUNKAHELYTEREMTÉS! KÖZBIZTONSÁG! ELSZÁMOLTATÁS!
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
A magyar gazdaság beindításának három döntõ akadálya van
A Jobbik gazdasági programjának alapja a Hét
vezér terv, amely hét nagy munkahelyteremtõ
elképzelés. Azonban megvalósításának az alábbi
három fõ akadálya:

1. MAGYARORSZÁG UNIÓS KISZOLGÁLTATOTTSÁGA. Amíg nem sikerül a Brüsszellel
való kapcsolatunkat újrarendezni, amíg az „európai
árak, ázsiai bérek” világában fogunk élni, amíg nem
lesz nemzeti tulajdonú termelõgazdaságunk, amíg
nem tudjuk sem védeni, sem támogatni a magyar
ipart, addig hazánk egy helyben fog topogni. Két
elfogadható lehetõség van: vagy az uniós kapcsolatunk újratárgyalása, vagy az Unióból való kilépés
és a lengyel-magyar-horvát tengely mielõbbi megvalósítása.

2. MAGYARORSZÁG ELADÓSODOTTSÁGA. Amíg mind a magyar állam, mind a magyar
vállalkozások, mind a magyar családok lerázhatatlan adósságspirálban vannak, addig képtelenség
beindítani a gazdaság növekvõ folyamatait. Itt
egyetlen lehetõség van: az eladósodottság újratárgyalása. Az állam esetében valamiféle újraütemezés
és elengedés elérése, a magánszektor esetében
pedig tisztességes hitelszerzõdések megkötése a
jelenlegi, erkölcstelen módon piacra vitt hitelek
helyett.
3. A MAGYAR FÖLD- ÉS VÍZTULAJDON
MEGVÉDÉSE. Amíg alapvetõ nemzeti kincseinket
– a földünket és a vizünket – a magyar tulajdonból
való kikerülés veszélye fenyegeti, addig minden
erõnkkel ezek megvédésére kell koncentrálni. Itt a
megoldás a legegyértelmûbb: akár a nemzetközi és
uniós nézeteltérés és konfliktus árán is egyértelmûsíteni a magyar tulajdon kikezdhetetlenségét.
Nos, a Jobbik kormányra kerülve, a három nagy
akadály leküzdésére, a Hét vezér terv megvalósítására, vagyis tisztességes magyar munkahelyek
létrehozására fog koncentrálni. Kormányra kerülve
a munkahelyteremtés kormánya akarunk lenni.
És azok is leszünk!
Vona Gábor
a Jobbik miniszterelnök-jelöltje

A liberalizmus
Európa halálos kórja

Ingyenessé tenné
a fogászati ellátást a Jobbik

A Jobbiknak az egyik legfontosabb feladata, hogy
felébressze a magyar emberekben a tradicionalizmust,
a hagyományaink és a múltunk tiszteletét, rávilágítson ennek a nemzetnek a páratlan kulturális örökségére, és képviselje a nemzeti érdekeinket a gátlástalan
globalizmus képviselõivel és annak rezidens kiszolgálóival szemben.
Az is a feladatai közé tartozik, hogy az európai
kontinens többi népét ráébresszük arra, Európa és az
„európai civilizáció” legnagyobb ellensége nem a
külsõ erõkben rejlik – amit sok, jobb sorsra érdemes
európai radikális mozgalom sulykol –, hanem saját
magában és az önpusztító vívmányaiban. Ami nem
más, mint az egyént és jogait a közösség elé, az embert a világmindenség középpontjába állító, Istent a
magánszférába kitoló liberalizmus. Ez a kor a felvilágosodás óta szennyezi Európát.

A párt, szembemenve a kormány megszorításaival
és a Bokros-csomag hatásaival, a magyar állampolgárok részére ingyenessé kívánja tenni a fogászati
ellátást, ugyanis az emberek elszegényedése miatt
sokan szó szerint fogatlanná váltak, mert nincs pénzük a kezelésre, fogaik pótlására. Ehhez hozzátartozik
még, hogy a szájüregi rák aránya is Magyarországon
a legrosszabb Európában.
1995-ben a Bokros-csomag tette fizetõssé a fogászati ellátást, két éve a kormány pedig csak a nyugdíjasoknak tette ingyenessé. Gyerek esetén – 18 éves
korig – részleges térítést ad az állam többek közt a
fogszabályzóhoz, de még így is több tízezres a költsége a családoknak.
A Jobbik fontosnak tartja kibõvíteni a fogorvosi
kapacitást is, mivel hazánkban nagyon kevés fogász
van.

Gyöngyösi Márton
a Jobbik frakcióvezetõ-helyettese

Volner János
a Jobbik alelnöke
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Sajtótájékoztató
Cegléden
Január 10-én a Ceglédi Városháza elõtt Volner János, a Jobbik
alelnöke és a körzet jobbikos országgyûlési képviselõ-jelöltje sajtó-

tájékoztatót tartott, melynek során
elmondta, hogy az elõzõ nyilatko-

zatában felvetette a gondolatot,
miszerint az M4-es autópálya új
szakaszának nem Abony és Fegyvernek között kellene megépülnie,
hanem a sokkal nagyobb forgalmú
Cegléd és Budapest között.
Volner János javaslatával már
megkereste Földi László polgármestert is, aki nem reagált pozitívan a kezdeményezésére.
A Jobbik pártoktól függetlenül
sürgeti az összefogást a Ceglédet

KÖNYVAJÁNLÓ
Pokol Béla: Európa végnapjai. A demográfiai öszszeomlás következményei. A szerzõ országonként elemzi a nyugat-európai muszlim bevándorlás és a keleteurópai cigányság céltudatos felszaporításának következményeit. A jövõ katasztrofális!
Bunyevácz Zsuzsa: Félni csak....kinek is lehet?
Nimród és Ábrahám fiai. A legõsibb civilizációk. Magyar
õstörténet és jelenkor. Jézus származása és a mai egyházak. Talmud és cionizmus. A háttérhatalmi hódítás.
Mit nem tudnak nekünk megbocsátani.
E könyvet a Magyar Menedék Könyvesház jelentette
meg. Zömét Ábrahám fiai már felvásárolták!

www.jobbik.hu

érintõ déli elkerülõ V0-ás vasúti
körgyûrû esetében is. – A gigantikus, 360 milliárd forintos fejlesztési
terv révén rengeteg új munkahely jöhetne létre, de erre tudatosan készülni
kellene. Volner azonban hiányolja
ezt kormányzati és helyi szinten is
– hangzott el a sajtótájékoztatón.
A Jobbik országgyûlési képviselõ-jelöltje ezt követõen a ceglédi
piacon tett látogatást, ahol helyi
õstermelõkkel beszélgetett.

2014 – a Dózsa-féle
parasztháború emlékéve
„A választások és a jeles jubileumok
éve lesz 2014.” – mondta Áder János.
Nyilatkozata során Áder még csak meg
sem említette Dózsát. Úgy látszik, a
„nemzeti ügyek kormánya” nem tartja
nemzeti ügynek Székely Dózsa György keresztes
pórnépét.
Helyette a bûntudatra nevelés, a folyamatos
bocsánatkérés, a nemzeti önazonosság rombolása folyik minden
szinten. Ezen kell változtatnunk az 500. évfordulón, 2014 áprilisában! Csak a nemzet!
Csak a magyar nemzet!
Csuri Károly
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AKI VÁLTOZÁST AKAR, AZ SZAVAZZON A JOBBIKRA!
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

G E R J E S Z T Õ
„Mindenki annyit ér, amennyije van! Akinek nincs
semmije, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is
ér!” (Lázár János: Fidesz)
A nyugat-európai országok zömében ingyenes a
készpénzfelvétel, pl.: Ausztriában osztrák Maestro kártyával, Finnországban bármilyen finn bankkártyával,
Németországban a számlavezetõ bank ATM-jébõl..., stb.)
Érdekes módon, ott valamiért nem hagyják, hogy a bankok a fejükre nõjenek! Ugyanakkor nekünk elõírják,
hogy a ránk erõltetett pénzintézeteikkel hímes tojásként
bánva, a lakosság kárára biztosítsuk az extraprofitjukat.
Még a rabbi is túlzásnak találja az Orbán-kormány
Sorsok Házára szánt 6 milliárdját!
Több mint 600 millió forintjába került az adófizetõknek a kormány „Magyarország jobban teljesít” elnevezésû propagandakiadványa.
Mivel végzi a Fidesz a közpénzek széthordását?
– Simicska-talicskával, Nyerges-vontatóval.
A bukott baloldaliak úgy viselkednek, mint a politikai prostituáltak. Akik pedig szavazatukkal õket támogatják, õk is hasonlóvá válnak.
Gyurcsány Ferenc a szemkilövetõ, a „hibbant Néró”
azért igyekszik a parlamentbe, hogy képviselõi mentelmi
jogát megszerezve megússza az elszámoltatását.
A Jobbik ismét a leghatározottabban követeli, hogy
az Orbán-kormány a választásokig állítsa le az állami
földek osztogatását, mert látható, hogy csak a haverjaikat és a pártérdekeiket szolgálják ki belõle.
2014-ben a Jobbikra való szavazás nemcsak politikai állásfoglalás, hanem a magyar nemzeti, etnikai önvédelem eszköze!

Korondi Miklós országgyûlési képviselõ minden csütörtökön 16-18 óra között fogadóórát tart a Jobbik Ceglédi Irodájában, a Kossuth Ferenc utca 3-5. sz. alatt.

A CEGLÉDI JOBBIK IRODA
NYITVA TARTÁSA
Csütörtökön 16-18 óráig. Kampány idõszakban itt fogadjuk az ajánlásokat kedden és pénteken 9-13 óráig.

VÁRUNK A NEMZETI PÁRTBA,
A JOBBIKBA!
A Jobbik Ceglédi Szervezete hívja és várja tagjai sorába
a tenni akaró, nemzeti érzelmû embereket, hogy közösen
dolgozhassunk Ceglédért és Hazánkért. Jelentkezni
lehet: a www.cegled.jobbik.hu/tagfelvétel menüponton
keresztül vagy a 06-70-944-3556-os telefonszámon.

VÁRUNK a JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a Jövõ! Csatlakozz!
Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu honlapon és a
Jobbik Ceglédi Irodájában.

TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
TÖBBET AKAR TUDNI
A JOBBIKRÓL?
Akkor naponta többször is tájékozódjon a www.alfahir.hu;
a www.jobbik.hu; a www.cegled.jobbik.hu; a www.kuruc.info
honlapokon és olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD
c. színes hetilapot. Keresse és olvassa a Magyar Hüperiont, a jobboldali értelmiség folyóiratát, továbbá minden
hónap 11-én a KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó
magyarok lapját.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
– Január 31. (péntek) 18 óra – Lakossági Fórum a Kaszinóban. Meghívott elõadó: Bertha Szilvia jobbikos országgyûlési képviselõ, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tagja (meghívónk a címoldalon).
– Március 8. (szombat) 16.30 óra – Kampánynyitó
rendezvény a Kossuth Étteremben. Elõadók: VONA
GÁBOR, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje és VOLNER
JÁNOS, a választókerület országgyûlési képviselõjelöltje.
– Március 27. (csütörtök) 18 óra – Kampányzáró
rendezvény a Kossuth Mûvelõdési Központ színháztermében. Elõadók: VOLNER JÁNOS, a választókerület
országgyûlési képviselõ-jelöltje, DÚRÓ DÓRA országgyûlési képviselõ, a Jobbik szóvivõje.
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