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KIMONDJUK. MEGOLDJUK.

Kimondjuk, megoldjuk
A Jobbikot azért támogatta közel 1 millió ember
2010-ben, mert néven neveztük a gondokat, kimondtuk, amit más nem mert. Mi azonban elsõsorban nem beszélni szeretnénk, hanem megoldani
a problémákat, melyekbõl már mindenkinek elege
van. Ezért a Jobbik a munkahelyteremtés, a közbiztonság és az igazság kormánya lesz.
Munkahelyteremtés. Újjászervezzük a megroggyant mezõgazdaságot és ráépülõ feldolgozóipart. A bezárt bányákat újraindítjuk. Az állami
otthonteremtõ és lakásfelújító program az építõiparban százezer állást teremt. A kereskedõ és szolgáltató multikat kötelezni fogjuk, hogy a magyar
dolgozót a nyugati bér minimum 80%-áért alkalmazzák. Újra ingyenessé tesszük a fogászati ellátást, itthon tartjuk az orvosokat és az ápolókat. A
gazdasági növekedés beindításával hazahozzuk a
kivándorolt több százezer fiatalt. A földet magyar
tulajdonban tartjuk.
Közbiztonság. Véget vetünk a hotel-börtönöknek, az elítélteknek dolgozniuk kell az el-

látásért. A csendõrség felállításával visszaszorítjuk
a cigánybûnözést. Népszavazást tartunk a halálbüntetés visszaállításáról, a bûnözõket kötelezzük
az áldozatok kártalanítására. Megszüntetjük a
megélhetési gyermekvállalást.
Elszámoltatás, igazságtétel. Eltöröljük a
mentelmi jogot, dupla büntetést adunk a politikusbûnözõknek. Az országgyûlési képviselõk visszahívhatók lesznek. A korrupciós ügyeket kivizsgáljuk, szigorúan büntetjük. A devizahitelesek
ügyét a csaló bankok rovására végérvényesen
megoldjuk. A piszkos ügyek titkosítását feloldjuk,
az ügynök aktákat nyilvánosságra hozzuk, a törvénytelen gazdagodást vagyonelkobzással fogjuk
sújtani.
Tisztelt Olvasó! Sem az MSzP-nek, sem a
Fidesznek NINCS rögzített, ellenõrizhetõ programja, ezért õk csak pocskondiázni és hazug módon
ígérgetni tudnak, ahogy eddig is tették. Csak a
Jobbiknak VAN leírt és számonkérhetõ programja, melynek, helyhiány miatt, nagyon kivonatolt
formáját adtuk közre.

„Magyarország jobban teljesít”
Nyomatják a szöveget éjjel,
nappal, meg este. De mit teljesít
jobban? Tényleg, mit is teljesítünk jobban? Jobban teljesítjük az
antantuniós gyarmatosítók elvárásait, a hazánkat kirabló multik
és bankok extraprofit igényeit, az
országot anyagi forrásaitól kifosztó pénzszivattyúk mûködtetését.

Csupán néhány adat a „jobb”
teljesítésre:
4 millió honfitársunk tengõdik a létminimum alatt!
A brüsszeli unió 20 legszegényebb régiójából 4 Magyarországon van!
Kb. 500 ezren menekültek
dolgozni külföldre, köztük 7 ezer
orvos!

www.jobbik.hu

2. oldal

Az államadósság számai:
2010. májusban: 19323 milliárd
forint, 2014. március: 23392 milliárd forint, de valójában 4 év
alatt az államadósság nem 4 ezer,
hanem 7 ezer milliárddal nõtt,
mert idõközben a fülkeforradalmi kormány sikeresen eltüntette
a magán-nyugdíjvagyon 3000
milliárdját.
Munkánk eredménye az ország-felvásárlók és hazai kiszolgálóik (Fidesz, MSzP, DK) feneketlen zsebeit tömi.
Tisztelt Választó! Mire ez az
írás megjelenik, már javában dübörög... No, nem a gazdaság,
hanem a Fidesz hazugság-gõzhengere. Ha azt akarja, hogy ez
a gõzhenger ne „teljesítsen jobban”, ha már elege van a rafinált
hazugságokból, a megvezetésekbõl, az ország kirablásából, akkor
éljen a lehetõséggel, és április 6án szavazzon a Jobbikra!
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KEZEDBEN A JÖVÕ!

VOLNER JÁNOS
nem csak megmondja,
de MEG IS OLDJA!
Vidékfejlesztés, vállalkozások feltételeinek javítása,
gazdaságilag és szociálisan egyaránt megvalósítható
foglalkoztatási programok, elszámoltatás és közbiztonság – mindez együtt irreálisan soknak tûnik egy
személy számára.
Nagyon kevés ember képes arra, hogy mindezt áttekintse, hogy naprakészen tájékozott legyen, és kézzelfogható megoldásokat tudjon javasolni a nemzet létfontosságú problémáira.
Volner János egy reneszánsz személyiség, a társadalmat egységében szemlélõ politikus, felsõfokú végzettséggel és sokéves tapasztalattal rendelkezik, felölelve a fent nevezett területek mindegyikét. Azon
kevesek közé tartozik, akik szakképzettségük mellé
komoly élettapasztalatot, problémafelismerõ- és megoldó-képességet, továbbá közérthetõ kommunikációt
és végtelen emberszeretetet, türelmet képesek állítani.
Nem véletlen, hogy Volner János még a más politikai
nézeteket valló emberek körében is tiszteletet és megbecsülést váltott ki. A mindig nyugodt, barátságos,
rendkívül rendszerezetten gondolkodó és az úgynevezett kényes kérdésektõl soha vissza nem riadó,
azokra világos, egyértelmû választ adó, szellemes
politikus, elkötelezett hazafi és széleskörûen mûvelt
szakember messze kimagaslik a választási kampány
tömegemberei közül.
Aki valódi megoldásokat és igaz politikai képviseletet akar, annak egyértelmû, hogy kire adja szavazatát…
Dr. Némethy Sándor biológus, egyetemi docens

KÖSZÖNET
Tisztelt Választópolgárok! Ezúton is szeretnénk
megköszönni VOLNER JÁNOS (Jobbik) képviselõjelölt részére adott ajánlásukat, mellyel Önök
is hozzájárultak ahhoz, hogy országgyûlési képviselõjelöltünket hivatalosan is nyilvántartásba
vegyék és elindulhasson a képviselõségért vívandó csatában.
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SZEBB JÖVÕT! SZEBB JÖVEDELMET!
Földi a múlt,

Volner a jövõ!
A következõ parlamentben fele ennyi országgyûlési képviselõ lesz, mint az elmúlt években,
szám szerint 199 fõ. A szakmai munka kerül
elõtérbe, mely azt jelenti, hogy felértékelõdik a
szakbizottsági munka szerepe. Ezért nem mindegy, hogy mely képviselõjelöltet delegáljuk a
parlamentbe.
Ha összehasonlítjuk Volner János és Földi
László elmúlt 4 esztendõben végzett parlamenti
tevékenységét, akkor jól látható, hogy ki mit
tett a 2010-2014-es parlamenti ciklusban a hazáért, Magyarország gazdasági felemelkedéséért.
Azt is láthatjuk, hogy ki volt az, aki aktívan,
esküjéhez híven végezte munkáját.
Földi László KDNP-s politikus, a 2/3-os fülkeforradalmárokkal együtt minden olyan törvényt megszavazott, amit a frakciófegyelem fenyegetettségében meg kellett szavazni, pl. a
földtörvényt, trafikmutyit vagy a Hitgyülekezet
beemelését az elismert (történelmi) egyházak
sorába... stb.
De nézzük a statisztikát:
Volner János (Jobbik) Földi László (KDNP)
Önálló
indítványainak
száma:
206 db
7 db
Felszólalásainak
száma:
545 db
28 db
(4 év alatt!)
Kérdésként merülhet fel, hogy a következõ
kormányzási idõszakra melyik képviselõjelölt
kell a hazának, aki csak ül a parlamentben,
vagy az, aki tesz is nemzetünkért, védi annak
értékeit, kiáll a magyar földért és a választók
érdekeit képviseli? A számok magukért beszélnek! Megtekinthetõ: www.parlament.hu
weboldalon.
Tisztelt szavazópolgár!
– „MONDD, TE KIT VÁLASZTANÁL?”
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AKI VÁLTOZÁST AKAR, AZ JOBBIKOS!

Miért akar
Földi László
képviselõ lenni?

G E R J E S Z T Õ

Földi László képviselõi mandátuma hamarosan lejár. Érdemes elgondolkodni, hogy az elmúlt négy évben kit vagy mit képviselt az országgyûlésben? Földi úr hogyan képviselhette
a választópolgárok érdekeit, amikor a 2011.
októberi lakossági fórumán kijelentette, hogy:
(idézet) „véleményekkel nem foglalkozom”. Vagyis:
a képviselõ urat végig nem érdekelte a lakosság mondandója. Aztán már a kérdések elõl is
megfutamodott, hiszen az egyébként meghirdetett fórumai 95%-át sem tartotta meg, kimutatva „nagyrabecsülését” a választók iránt.
2012. augusztus 19-én, kötelességét megszegve, nagy gyávaságot tanúsítva, egyszer sem volt
képes a Kékkõ utca környékére kimenni. Bátorsága csak a hazugságra futotta, hogy telekürtölje
a médiát: „Nem olyan nagy a probléma Cegléden,
csak fel van fújva!”. Vagyis az, hogy elviszik a
tyúkot, a nyulat, a szivattyút, minden mozdíthatót, az nem olyan nagy probléma. Neki!
Nekünk meg az a problémánk, hogy egy
ilyen ember lehetett Cegléd polgármestere és
országgyûlési képviselõje. Aki, ezen pozíciókra
alkalmatlan. Ennek ellenére most is nagyonnagyon szeretne képviselõ lenni. Vajon miért?
Nagy ám a különbség havi 2 millió és egy tanár
pénzecskéje között. – Hát ezért!

Fizetett statiszták tapsoltak március 15-én. Kikerült a Facebookra egy levél, amiben egy Apple Party
nevû hoszteszügynökség 800 forintos órabérért keresett
fizetett tapsolókat Orbán Viktor idei ünnepi beszédéhez
március 15-ére, a Múzeumkertbe – számolt be a cink.hu.
Három éve az Origo TV kiderítette, hogy a Nemzeti Múzeumnál szintén fizetett statiszták voltak Orbán Viktor
hallgatósága között. A miniszterelnökség akkor úgy
reagált: az ünnepi mûsor része volt a lépcsõn álló emberek látványa.
Orbán Viktor március 15-i kampánybeszédében kiállította saját kormánya bizonyítványát, hiszen elismerte: mindent elvégeztek. Eközben az országban milliók
számára nem biztosított a tisztes megélhetés, négy év
alatt sem sikerült rendet teremteni, és az országot a szakadék szélére juttató politikusokat sem számoltatták el.
Az elmúlt években szinte csak a Jobbik koszorúzott
a ceglédi ünnepségeken, megemlékezéseken. A FideszKDNP sok esetben önkormányzati források felhasználásával koszorúzott, a többiek csak akkor voltak jelen,
amikor várható volt a polgárok nagyobb részvétele, pl.
március 15-én vagy október 23-án.
Láncszavazáskor az történik, hogy az elsõ szavazó
bemegy a szavazófülkébe, a borítékot üresen az urnába
dobja, majd kihozza az üres, azaz a kitöltetlen szavazólapot a zsebében, és átadja a „szervezõnek”. Aki fizet
érte, majd kitölti a szavazólapot, amit átad a második
szavazónak, aki azt a szavazófülkében borítékba teszi
és az urnába dobja. A saját üres szavazólapját pedig
kihozza a „szervezõnek”, aki megismétli azt, amit az
elõbb: – fizet, kitölti a szavazólapot, átadja a harmadik
szavazónak, aki elmegy és …ez így folytatódik tovább,
HA HAGYJUK! Megjegyzés: Korondi Miklós országgyûlési képviselõ még 2010-ben benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot és azt javasolta, hogy szavazásnál elkerülendõ a láncszavazás lehetõsége, tilos legyen borítékot használni! Ezt a 2/3-os fideszes többségû kormánypárt elutasította. Felvetõdik a kérdés: miért? Csak nem,
hogy a Fidesz is érdekelt a csalásban?
A fideszes igazmondás lényegét Orbán foglalta
össze egy nagyköveti értekezleten, még 2010-ben, ami
magyarul így szól: „Ne figyeljenek arra, amit megválasztásom érdekében mondok!” Azaz: össze-vissza
fogok én hazudozni, csak megválasszanak.
Az MSzP után hamarosan a Jobbikra fordul rá a
Fidesz kampánya – számolt be egy magasrangú kormánypárti forrás. O.V. fõtanácsadója, Hegedûs Zsuzsa azt
mondta a Népszabadságnak, „A baloldal versenytárs, a
Jobbik viszont ellenfél”. Egyértelmû tehát, hogy ennek
szellemében rongálják szervezetten a Jobbik plakátjait,
öntik le festékkel irodáink ajtaját, provokálják a jobbikos
standolókat. A fideszes demokrácia jegyében. Egyébként
Hegedûs Zsuzsa (Fidesz) és Ron Werber (MSzP) is Izrael
állam polgárai. Vajon mit keresnek itt?
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GYÕZZÖN A JOBBIK!

Hogyan szavazzunk?
Fontos változás, hogy az április 6-i választás csak
egyfordulós lesz! Az új választási törvény értelmében a
„gyõztes jelölt mindent visz!” – azt jelenti, hogy a gyõztes töredékszavazatai is zömében a gyõztes párthoz
kerülnek, ezért különösen fontos az egyéni gyõzelem,
jelen esetben Volner János gyõzelme. Az a jelölt gyõz,
aki akár egy szavazattal is többet kap!
FIGYELEM! Az egyéni szavazólapon a Jobbik jelöltje
VOLNER JÁNOS sorrendben a 6. helyen található, a
pártok országos listáján pedig a Jobbik a legutolsó (18.)
helyen van a szavazólapon. A gyõzelem érdekében mindenkit arra kérünk, hogy az alábbi minta alapján szíveskedjen szavazni:

6. VOLNER JÁNOS
A jobb oldalon a pártlistás szavazólap
részlete látható, melynek szövege:
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Vona Gábor
Balczó Zoltán
Volner János
Dúró Dóra
…………..

Kérjük, hogy az esetleges csalások elkerülése
érdekében, saját tollat szíveskedjenek használni!

Megélhetést Nagykõrösön!
Az elmúlt hetekben csak a
Jobbik tette közzé programját. Az
összes többi párt,
program nélkül
egymásra mutogatva hazudozik.
Mi megélhetést,
rendet és elszámoltatást akarunk. A
megélhetés biztosítása érdekében
az ország mezõgazdaságát és az
élelmiszer feldolgozást helyeztük
elõtérbe. Nagykõrös és Nyársapát környékén még mindig van
hagyománya a zöldség- és gyü-

mölcstermesztésének, ezért ez
könnyen illeszthetõ programunkba. Már csak egy feladat vár
Önökre, kormányra juttatni a
Jobbikot.
Tudom, sokan már lerágott
csontként kezelik a konzervgyár
újraépítését, de most elérhetõ
közelségbe került. Nagyon fontos
feladatunk lesz a bérek drasztikus emelése is, mert nem folytatható a multikat kiszolgáló eddigi kormányok „norvég adók,
svájci árak, etiópiai bérek”-politikája.

Fontos feladatunk lesz az elszámoltatás végrehajtása is! Mi
itt helyben tudjuk, hogy kik jutottak hatalmas vagyonhoz és
hogyan, mi módon!
A mezõgazdaságban fontos
feladatunk lesz az állattartás fellendítése, melyhez adott a környék állampolgárainak hozzáértése és a körülmények is. Programunk könnyedén megvalósítható lesz, amennyiben a Jobbik
kellõ felhatalmazást kap Önöktõl
április 6-án.
Dénes Dénes
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