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GYÕZZÖN A JOBBIK!
Dr. Morvai Krisztina önéletrajza
Budapesten születtem 1963.
június 22-én. Apai ágon Sopronkövesdrõl származom, felmenõim gazdálkodók, azaz parasztemberek voltak, apám „elsõ generációs értelmiségi”, közgazdász végzettségû. Az 1956. évi
forradalomig egy vállalatnál, majd
azt követõen kisiparosként dolgozott. Anyai ágon debreceni, illetve hajdúsámsoni vagyok, azon a
környéken szolgált görög katolikus papként a nagypapám.
Édesanyám „topmodell”, manöken volt harminc éven át.
Az ELTE Apáczai Csere János
Gyakorló Gimnáziumában érettségiztem, majd az ELTE Államés Jogtudományi Karán szereztem jogász diplomát. Bírói szakvizsgám, valamint LL. M (Master
of Law) és Ph.D (régi fogalmak
szerint kandidátus) tudományos
fokozatom van. Az elõbbit a Londoni Egyetem King’s College-ban
szereztem, ahol egy éven át tanultam összehasonlító jogi tárgyakat. Külföldi tapasztalatot
szereztem még az Egyesült Államokban, ahol egy éven át tanítottam Fulbright-vendégoktatóként,
illetve Strassbourgban, ahol az Eu-

rópai Emberi Jogi Bizottság (jelenleg Bíróság) jogásza voltam. Négy
éven át dolgoztam független
ENSZ-szakértõként. Fõ szakterületeim a büntetõjog, bûnügyi tudományok és az emberi jogok.
Az egyik legfontosabb küldetés volt az életemben, hogy a
2006. õszi magyarországi tömeges rendõri brutalitások és egyéb
súlyos emberi jogi jogsértések
kivizsgálására hat kiváló kollégámmal együtt megalapítottam a
Civil Jogász Bizottságot, amelynek könyv formájában is kapható
jelentése fontos forrása az igazság kiderítésének mind a közvélemény, a sajtó, mind a hatóságok
számára. Nemrég jelent meg Kovács Zsolttal közösen írott szakmai önéletrajzom Magunkfajták
címen, a Kairosz Kiadó gondozásában, amelybõl életem számos
más részlete is megismerhetõ. A
kötet tartalmazza több nyílt levelemet is.
Most a Magunkfajták második részén dolgozom, amelyben
meg szeretném ismertetni a magyar embereket, választópolgárokat a hazánk sorsának jobbra
fordításával kapcsolatos elképze-

léseimmel. Alapelvem, hogy úgy
kell írni és beszélni, hogy a mondanivaló a kevésbé iskolázott emberek számára is világos legyen.
Folytatása a 2. oldalon

Döntsön jól! Hallgasson a jobbik eszére!
Egyetért-e Ön azzal, hogy a politikusok
pártállásától függetlenül a korrupciót súlyos és
letöltendõ börtönbüntetéssel sújtsák?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a kisemberek
megélhetése és a magyar vállalkozások megmentése érdekében a bankok és a multinacionális cégek viseljék a komolyabb adóterheket?
Egyetért-e Ön azzal, hogy az idegenek
magyar földet ne vásárolhassanak, és, hogy a

magyar gazdákat védõ földtörvény születhessen?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzetstratégiai ágazatok (pl. egészségügy, energia, közlekedés) állami tulajdonban maradjanak, illetve
visszakerüljenek?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a segélyeket
köz-munkához kössék és a cigánybûnözés
felszá-molása céljából felállítsák a csendõrséget?

Ha Ön a feltett kérdésekkel egyetért, akkor
2009. június 7-én (vasárnap) szavazzon a Jobbik EP-listájára!
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JOBBIKOT AZ EURÓPAI PARLAMENTBE!
Dr. Morvai Krisztina önéletrajza...
Folytatás az 1. oldalról

Éppen ezért bízom benne, hogy a könyvet olyanok is elolvassák majd, akik
eddig idegenkedtek a közéleti, politikai kérdésektõl, de az egyszerûbb,
egyenesebb megfogalmazással segítõjükké válhatok a legfontosabb összefüggések megismerésében. Célom,
hogy a magyar emberek végre ne csak
elszenvedõivé, hanem alakítóivá váljanak az ország sorsának. Hiszem, hogy
a kivételezett, milliárdos, szûk hatalmi
elit helyett végre a „rendszerváltás”
eddigi veszteseinek, a munkásembereknek, a parasztoknak, a magyar kisés középvállalkozóknak, valamint az
értékes és tisztességes munkát végzõ
többi csoportnak – a tûzoltótól a pedagógusig – kell meghatároznia, hogy
milyen Magyarországot szeretnénk, s
a választott politikusok feladata ezen
emberek akaratának meghallgatása,
kifejezése és végrehajtása.
Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy a Jobbik európai parlamenti képviselõjelölt-listáját vezethetem. A most
készülõ könyv reményeim szerint eligazítást ad a választóknak arról, hogy
milyen értékeket, elveket képviselek
Magyarországon, és képviselnék – a
bizalmukból – az Európai Unióban.
Szeretném még megemlíteni, hogy
istenhívõ, római katolikus vallású vagyok. Hiszek abban, hogy minden
egyes ember méltósággal rendelkezõ
személy, aki valamilyen küldetéssel
született erre a világra, s életének célja
van, valahonnan valahová tart. A közösség, a társadalom és az állam fõ feladata, hogy az embert e küldetése beteljesítésében támogassa. Azt tapasztalom, hogy ma pénz- és profitközpontú
gondolkodás uralkodik a világban,
amely mindig mindenrõl azt kérdezi:
„mennyi pénzt, mennyi hasznot hoz?”
Ezt kellene felváltania az emberközpontú gondolkodásnak, amely viszont
azt kérdezi: „mi a jó az embereknek?
milyen döntés az, ami az emberek javát
szolgálja az adott helyzetben?”
Komolyan veszem, és nap mint
nap emlékszem rá, hogy jogászként az
igazságra esküdtem. Meggyõzõdésem,
hogy az igazság keresésének és az
igazságosságnak mint értéknek a politikai, gazdasági és egyéb közösségi
döntéseknek is vezérelvévé kell válnia.
Nagyon büszke vagyok három remek lánygyermekemre, a 18 éves Lilire
és a 10 éves ikerlányokra, Verára és
Sárára.
Dr. Morvai Krisztina
a Jobbik EP-listavezetõje

MSZP? Nem, soha többet!
Ez a kifakadás volt a lényege annak a beszélgetésnek, amit a napokban folytattam, egy
abonyi nyugdíjassal. Elmondása szerint az öregúr eddig mindig a szocialistákra szavazott,
de ennek már vége. Kérdésemre, hogy miért csalódott az élcsapatban, elég hosszan és
indulatosan válaszolt. Az általa említett fõ okok:
1. A Gyurcsány-kormány hazugsággal került hatalomra, becsapták az embereket. És ahelyett, hogy lemondtak volna, tovább taszigálják az országot a
válságba, hiszen a libatolvaj is csak rontani tud a helyzeten.
2. Az MSZP megszavazta a buzi-törvényt, vagyis megengedte, hogy ezentúl
a homoszexuálisok anyakönyvvezetõ elõtt köthessenek élettársi kapcsolatot,
valójában házasságot. Megkötések persze vannak, például nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak örökbe gyereket, stb. De: mondjuk, a nõi leszbikus
pár egyik tagja összeszed valahonnan egy gyereket, azt megszüli, hazaviszi. A
kis szerencsétlen majd nem tudja, hogy õ fiú vagy lány, hiszen az anyja a Zsuzsi
anyu, de nem tudja, hogy ki az apja, talán a Kati apu? (Megjegyzés: a nagycsaládosoktól elvett 100 millió Ft-ot a prostituáltak szövetségének juttatták. Családvédelem kommunista-liberális módra.)
3. Megszorításnak nevezett népnyúzás miatt a nyugdíjak vásárlóereje másfél
év alatt kb. 20-25%-kal csökken. (Nyilván a 13. havi nyugdíj megvonása élénkíti
legjobban a gazdaságot.) Most meg a bankok 600 milliárdos támogatását tervezik,
tehát erre kell a megszorítás?
Beszélgetõpartnerem még azt is elmondta, reméli, hogy hozzá hasonlóan a
többi – korábban MSZP-t dicsõítõ – nyugdíjas is észhez tér, mielõtt éhen halna.
4. Az ember elment dolgozni. Rengeteg személyi jövedelemadót levontak
tõle. Az adózott pénzbõl téglát, cserepet vett, ekkor forgalmi adót fizettettek vele. Így a duplán megadóztatott házat még egyszer, most harmadjára is adóztatni
akarják – ingatlanadó címén! Felháborító! De ha nem tudjuk kifizetni, takarodjunk
kisebb lakásba, ajánlotta a libatolvaj.
Tisztelt MSZP-szimpatizáns Nyugdíjasok! Önök az évek óta tartó, sorozatos
hazugságok és kifosztásuk után, még mindig hisznek a „vörös” mesékben?
Csuri Károly

G E R J E S Z T Õ
Beelõzheti a Jobbik az MSZP-t! A
Jobbikra a polgárok 19,4%-a, az MSZPre pedig csak 18,9%-a szavazna az EPválasztáson, így találta a Véleménybank.
A véleménykutató szervezet eredményeire rímel több szocialista városban
végzett felmérés, ami szintén 20% körülire hozta ki a Jobbik támogatottságát.
Úgyhogy az MSZP igazi kérdése már
nem is az, hogy miképp szerepel az EPválasztáson, hanem az, miképp éli túl
középpártként 2010-et.
A Magyar Szociális Fórum, a Civil
Nemzeti Csúcs és a Civil Összefogás Fórum felhívására a Magyar Gárda is csatlakozik a Vállalkozások Érdekvédelmi
Szövetsége által Otthonvédõk néven
beindításra kerülõ mozgalomhoz.
A Lehet Más a Politika elnevezésû
formáció az SZDSZ új arcaként próbálkozik, alternatívát nyújtva azoknak, akik
vonzódnak saját nemükhöz és pártolják
a könnyûdrogok legalizálását. Gyakorlatilag a neoliberális politika folytatására
készülnek.
A hatalom vinnyog a Jobbik és a
Tettrekész Rendõrszakszervezet közötti

2. oldal

kapcsolatfelvétel miatt. Ne feledjük el,
hogy az MSZOSZ vezetõi aktívan politizáltak a néhai állampárt soraiban, majd
késõbb az MSZP-ben.
Antidemokratikus és a szólásszabadságot megsértõ döntést hozott az
ECHO TV és a HÍR TV, mivel a Jobbik
kampányfilmje nem szerepelhet a képernyõjükön. Hogy ne lehessen perbe
fogni õket az antidemokratikus döntésért, így más pártok kampányfilmjeit
sem közvetítik. Ez is jelzi, hogy a Fideszközeli tévétársaságoknál komoly zavarodottság van a radikális párt megerõsödése miatt. Ennek ellenére, a Youtube
videomegosztó oldalon az egy hete felrakott jobbikos kampányfilmet több mint
230 ezren nézték meg.
Állítólag a sakkozó Polgár Zsuzsanna szervezi az amerikai zsidók Magyarországra telepítését. Az amerikai
zsidó közvélemény értesülése szerint
Magyarországon már lakóparkok vannak az izraeli állam tulajdonában, ahová
várják az érkezõket. Tíz évet kell aláírniuk, hogy az országban tartózkodnak,
és ezért cserébe ingyen hozzájutnak az
ingatlanhoz.
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
ELÉG VOLT!
Valóban, beindult a gyûlöletkampány
minden oldalról, ám az össztûz ezúttal a
Jobbikra zúdul. A nemzetinek hazudott
Fidesz részérõl hangzanak el a legelképesztõbb rágalmak. Nem meglepõ, hogy
a valódi, alulról szervezõdõ nemzeti kezdeményezések ellen lépnek fel õk is, hiszen ’90-ben még kivonultak a Trianonmegemlékezésrõl a Parlamentben, azután
fordult a széljárás, s mára átvették a nemzeti jellegû retorikát. A Jobbikot kiáltják
ki „megosztónak, ügynöknek, szélsõjobboldalinak”, lakossági fórumokon veszik
elõ hazugságaikat Kövér László vezetésével, aki szerint a
Jobbikot az MSZP „csinálta”, állítja ezt egy volt MSZMPkáder, aki a KISZ utódszervezetében, a MISZOT-ban politizált együtt olyan „hiteles” politikusokkal, mint Bajnai vagy
éppen Gyurcsány. Ám Kövér érdemére váljék, hogy jó önismerettel rendelkezik, hiszen kedvenc mondása, hogy
„kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna”.
Kósa Lajos (FIDESZ), Debrecen polgármestere szerint a
„Jobbik a lehetõ legnagyobb baromság”, mondta ezt egyébként a „Hetek” címû Hit Gyülekezete kezében lévõ hetilap
Közéleti Klubjának vendégeként. Továbbá „igazi egyháznak” tartja a Hit Gyülekezetét, ám ezen kijelentéstõl természetesen nem határolódtak el a történelmi egyházak meghunyászkodó vezetõi. A Fidesz sem tartja szélsõségesnek, hogy
polgármestere egy olyan szektát méltat, amely kiállt Izrael
mellett a Gázai mészárlás kapcsán.
„Egy a tábor, egy a zászló” – hirdetik meg újra a jelszót,
amely 2002-ben és 2006-ban is tévedésnek bizonyult. Az
„ellenzéki” párt vezetése szerint 2002-ben a MIÉP-re adott
szavazatokkal, 2006-ban pedig a Harmadik Útra (MIÉPJobbik) adott szavazatokkal le lehetett volna gyõzni az
MSZP-t. Lássuk a tényeket: 2002-ben az MSZP 42,05 %-ot,
az SZDSZ 5,57%-ot kapott. Ez együtt 47,62%. A Fidesz-MDF
közös listán 41,07-ot kapott, a MIÉP pedig 4,67%-ot. Ha a
MIÉP-re adott szavazatokat, és a Kisgazdák szavazatait
(0,75%) is a Fidesz-MDF listájához számoljuk, akkor sem
éri el az MSZP és SZDSZ 47,6%-át (I. forduló eredményei).
2006-ban is hasonló volt a helyzet. Továbbá érdemes megnézni, hogy a jobboldal ’90-ben és ’98-ban is csupán koalícióban volt képes kormányt alakítani, nem véletlenül nem

Félelem a tisztáktól!
A Jobbik Ceglédi Szervezete fölháborodását fejezi ki az SZDSZ
aljas, lejárató plakátjaival szemben, melyekbõl városunkban
már több is található! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy
agresszív, törpe párt, amely egyre jobban kiszorul a hatalomból,
illetve parlamentáris bekerülése is kétséges, aláz és provokál
egy új és tiszta erõt, Magyarország harmadik erejét! Meglehetõsen szánalmas próbálkozás ez, hiszen más úton már képtelen
magára fölhívni a figyelmet! Ráadásul még helyesen sem
tudnak írni: „árpádsávosok”, mely helyesen így olvasható:
Árpád-sávosok!
Pálinkás Miklós

támadja egymást az MSZP és az SZDSZ. A legújabb közvélemény-kutatások szerint is ma már harmadik erõ a Jobbik,
s nagy esélye van az EP-be való bejutásra (a Forsense áprilisi
felmérése szerint az Európai Parlamenti választásokon
biztosan résztvevõk körében 6%-on áll a Jobbik). Nincs
elveszett szavazat! Minden szempontból érthetetlen a
Fidesz retorikája, hiszen nem országgyûlési választások
lesznek, s ebbõl a szempontból mindegy, hogy 13 vagy 14
jelöltjük megy az EP-be.
Galádság az is, amilyen módon elhallgatják a radikális
pártot a „jobboldali” médiában, sértve ezzel az emberek
hiteles tájékozódáshoz való jogát. A parlamenti pártok hazugságai, s az elhallgatás ellenére egyre többen látják, hogy
a Jobbik valódi alternatíva, valódi programmal, amely a
mindennapok tapasztalatain alapul, s középpontjában a
magyar ember áll.
A parlamenti pártok és a médialakájaik minden aljas,
hazug támadása mögött a félelem áll, hiszen tudják, ha a
Jobbik bekerül az országgyûlésbe, vége a mutyizásnak, a
megélhetési politikusok kora lejár, s végre minden politikai
pártnak számot kell adnia az elmúlt 19 év gombnyomásairól. Nem a Fidesz-szavazók, s nem is a helyi vezetõk jó
szándékát kétlem, csupán azt, hogy a Fidesz vezetésének
hatalomra jutása esetén szándékában áll radikális lépések
meghozatala (privatizációs szerzõdések felülvizsgálata,
IMF-hitelek újratárgyalása, abortusz törvényi szigorítása,
csendõrség felállítása, volt MSZMP KB-tagok eltiltása a
közélettõl, föld magyar kézben tartása, finnugor-elmélet törlése a tananyagból, stb.). Ha nem áll szándékában, akkor
nem méltó a magyar érdekek szolgálatára, s akkor nem
lehet együttmûködés a Jobbik és Fidesz között.
A nemzeti erõk elsõ feladata kell, hogy legyen a hazaáruló söpredék eltakarítása, ebben nem lehet kompromisszum. A tüneti kezelés helyett a gyökereknél kell megragadnunk a problémát. A Szent Korona tan, s a jogfolytonosság visszaállítása vezet bennünket újra ahhoz a felismeréshez, hogy jövõnk, s feladatunk van a Kárpát-medencében. Elsõ lépésként legyen végre magyar képviselet az
Európai Parlamentben Morvai Krisztina személyében, aki
immár cselekedeteivel is bizonyította rátermettségét a
magyar nemzet képviseletére.
Elég volt végre a balból és a jobból, jöjjön végre a
magyar, jöjjön végre a Jobbik!
Ifj. Vangyel Tibor
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Kárpáti Piroska:

Megszûnik a Gerjemente?

Üzenet Erdélybõl

Adjon az Isten!
Az utóbbi idõben többen is jelezték, hogy
azt hallották, hogy megszûnik a Gerjemente. Biztos vannak olyanok, akik nem
szívesen olvassák hírlevelünket. Nekik
azt ajánljuk, hogy adják oda ismerõseiknek, akik esetleg még nem látták. Ugyanakkor az elmúlt évek folyamán sok pozitív visszajelzést kaptunk az írásainkkal
kapcsolatban és természetesen jó szándékú építõ kritikákat is, amit megköszönünk. Hírlevelünk kiadása pénzbe kerül,
amit nehezen tudunk hónapról-hónapra
összehozni. Ez is bizonyítja, hogy sem
az MSZP és sem a Fidesz nem támogat
anyagilag minket, a híresztelésekkel ellentétben.
A Gerjemente ezután is meg fog jelenni,
mert úgy érezzük, hogy szükség van rá,
már csak azért is, mert olyan információk is megjelennek benne, amik más agyontámogatott médiákban nem szoktak.
Szebb Jövõt!

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértõl zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sûrû fellegek?
Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erõre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tûz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!
Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Elõttünk száll az õs Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!
Üzenik a Gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elõ velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyûk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!
Ha nem harcoltok velünk, elveszünk!
E végsõ harcban: egyedül leszünk!
És a honszerzõ hõsök hantja vár,
Ha odavész az õsmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!
Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!
Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!
(Kárpáti Piroska tanítónõ volt, a románok e verséért 1920-ban felakasztották.
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete ezzel
a verssel emlékezik a gyalázatos trianoni békediktátumra.)

Emlékezzünk együtt
Trianonra!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete, a Magyar
Gárda és a HVIM trianoni megemlékezést tart 2009. június 4-én,
19 órakor, a Református Nagytemplom kertjében.
Beszédet mond: ifj. Pálinkás Miklós, a Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke és Vollner János, a
Magyar Gárda századparancsnoka.
Himnusz, gyertyagyújtás, koszorúk és virágok elhelyezése a Trianoni Kopjafánál.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gerjemente Szerkesztõsége

Nagy Magyarország
Hogyan látják a fiatal történészek a múltat?
Hogyan írnak olyan témákról, amelyek mindmáig megosztják a társadalmat? El mernek-e
szakadni – és ha igen, mennyire – egyes események megítélése kapcsán uralkodóvá vált történelem-szemlélettõl? Egyáltalán tudnak-e újat
mondani, és azt milyen formában tálalják?
Megannyi kérdés, amely hihetetlenül nagy kihívás elé állítja ezt a generációt.
Az egyesek szemében provokatívnak tûnõ névválasztás célja, hogy „letisztítsuk” és a „helyére
tegyük a fejekben” ezt a történelmi fogalmat.
Hiszünk abban, a szakmai viták megkönnyíthetik, hogy úgy lássuk a gyökereinket, a múltunkat, ahogy azok a maguk valóságában megtörténtek. Természetesen ebben a szakma néhány nagy doayenje
is segít.
A szerkesztõbizottságba jogászokat és közgazdászokat is meghívtunk, tekintettel arra, hogy történelmünknek nagyon sok jogi és gazdasági aspektusa is
van. A színes és látványos magazin terjedelme 80+4 oldal. Az elsõ négy
lapszámban számos olyan újítást hozunk, amelyekkel a Tisztelt Olvasó itt
találkozhat legelõször a történelmi lapok piacán.
Fiatal Történészek Baráti Társasága
Szerzõk: Raffay Ernõ, Bogár László, Gergely Jenõ, Cservák Csaba, Drucza Attila és
mások... Elõfizetés összege az idei évre (4 szám, postaköltséggel): 3980 Ft.
Csekk igényléséhez kérjük hívja a következõ telefonszámot: 06-70-281-5372

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu, telefonon: 06-70-944-3556
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.

4. oldal

