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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT!

Mi történt az Országházban?
Õsszel is folytatódott a törvényalkotási dömping. Év végéig
közel száz törvénymódosítás került az Országgyûlés elé. Jobbikos szemmel nézzük, hogy mit tettünk az elmúlt idõszak alatt:
Igent mondtunk a katasztrófák elleni hatékonyabb fellépésre és arra, hogy az érintett
gazdálkodó szervezetek mûködését, tevékenységét az államháztartásért felelõs miniszter
vagy kormánybiztos felügyelje
(lásd: vörösiszap).
Igent mondtunk az egyes
ágazatokat terhelõ különadó
bevezetésére.
Igent mondtunk a nehéz
helyzetbe került lakáscélú hitelt
felvevõ fogyasztók megsegítése
érdekében szükséges törvénymódosításra, melynek a Jobbik
is egyik kezdeményezõje volt.
Igent mondtunk a nyugdíjpénztár-választás szabadságára
vonatkozó törvényjavaslatra,
mely eltörli a pályakezdõ fiatalok kötelezõ pénztári tagságát
és visszaadja mindenkinek a saját pénze feletti szabad rendelkezés jogát.
A magánnyugdíjpénztári
befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosítás szavazásánál
tartózkodtunk, mivel a Jobbik
javaslata szerint az elsõ pillérben állami hatáskörben mûködne a felosztó-kirovó rendszer, a második pillérben a magánpénztárak mellett megjelenne egy állami pénztár is, a harmadik pillér pedig maradna
magánkézben.

Igent mondtunk az ügyészség alkotmányjogi helyzetét
megerõsítõ jelentõs változásra.
Üdvözöltük a kormány területfejlesztésre és a területrendezésre vonatkozó törvénymódosítását, mely a monitoring
rendszer felállítására és a közmûnyilvántartásra vonatkozott,
azonban az adatvagyon õrzésére vonatkozó bizonytalan
szabályozások nemzetbiztonsági kockázatot rejtenek magukban, ezért a javaslatot a
Jobbik nem támogatta.
Szerbia uniós csatlakozásánál tartózkodtunk, mert azt
csak feltételekkel tudjuk támogatni. Feltételeink a következõk
voltak: a temerini fiúk szabadon bocsátása, a regionális fej-

Juhász Gyula:

lesztési pénzek arányos elosztása és a délvidéki magyar
szervezetekkel való egyeztetés.
Nemet mondtunk az EU
és Izrael állam közötti társulás
létrehozásáról szóló euró-mediterrán megállapodásra. A
Jobbik véleménye szerint Izrael
a számára kellemetlen ENSZ
határozatokat rendszeresen
nem tartja be, rendszeresen durván megsérti és semmibe veszi
az emberi jogokat. – A Fidesz
igennel szavazott!
Nemet mondtunk az Alkotmánybíróság jogainak szûkítésére. A Fidesz a törvény elfogadásával a kétharmados politikai
hatalom egyetlen valódi kontrollját szüntette meg, nagy rést
Folytatása a 2. oldalon

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Mi történt az Országházban?...
Folytatás az 1. oldalról

ütve ezzel a jogállamiság falán.
Nemmel szavaztunk az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére, mert véleményünk szerint a szociális szempontokat sokkal
inkább érvényesíteni kellett volna. A
Jobbik a progresszív (többkulcsos)
adózás híve.
Nemet mondtunk a fõvárosi és
a megyei kormányhivatalok kialakításáról szóló törvényjavaslatra, mivel a struktúra a teljes hatalomkoncentráció irányába mozdult el. Nem
tartjuk helyesnek, hogy az országgyûlési képviselõk számára lehetõvé
teszik a kormánymegbízotti beosztás betöltését.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

www.jobbik.hu

CEGLÉDI SIKER
AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN
2010. december 7-én az Országgyûlés 295 igen, 61 nem
mellett fogadta el a költségvetési törvényjavaslathoz
benyújtott egyik módosító indítványomat, amely 40 millió
Ft támogatást nyújt a Ceglédi Református Nagytemplomi
Gyülekezet gyülekezeti terme tetõszerkezetének felújításához és fûtési rendszerének korszerûsítéséhez.
A református gyülekezeti ház 1931-ben épült fel, sajnos
azóta – anyagi támogatás hiányában – komolyabb felújítására nem kerülhetett sor. Az épület korszerûtlensége sok
nehézséget okoz a gyülekezetnek, ezért halaszthatatlanná
vált a régi tetõszerkezet teljes cseréje, valamint a fûtés korszerûsítése is, mivel
az év hideg hónapjaiban a gyülekezeti élet (áhítat, bibliaóra, konfirmációs oktatás,
istentisztelet és egyéb egyházi programok) a gyülekezeti házban zajlik.
A leírtak egyértelmûen mutatják, hogy a pénz jó helyre került, mely nagyon
sok ember számára fog örömöt szerezni. A 120 jobbikos módosító indítvány
közül összesen 17-et szavazott meg az Országgyûlés, melyek között nagy
örömömre megtalálható az általam benyújtott is. Ezúton szeretném megköszönni
valamennyi országgyûlési képviselõtársam támogató javaslatát és a Jobbik
frakció pozitív hozzáállását. A támogatást a parlamenti munkám ez évi megkoronázásának tartom, mely gyülekezetemnek és városomnak is igazi adventi
ajándék.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

Önvédelem?

A sánta kutya és a Fidesz, vagyis…

Hogyan kell becsapni
Cegléd lakosságát!
„A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” – szól a magyar közmondás. Ez a régi és igaz bölcsesség, sajnos Cegléden is bebizonyosodott az önkormányzati választások kapcsán.
2010. október 3-a elõtt, ha a város pénzügyi helyzete
szóba került, a Fidesz jelöltjei váltig azt ismételgették, hogy
sem csõd, sem csõdközeli helyzet sincs. Aki ilyet állít, az
rosszindulatú, stb. Megvannak a tervek, beadtuk a pályázatot, az önrész is rendelkezésre áll, lesz itt körforgalom,
lámpás keresztezõdés, útjavítás, a belváros átépítése, belsõ
strand, stb. Ömlött az ígéret televízióban, szórólapon, újságban, reggel, éjszaka meg este. Azt sugallva: lesz itt minden,
ha ránk, fideszesekre szavaztok. És megállás nélkül papolták, hogy „Mögöttünk a kormány”...
A választás után mélységes csend, majd eljött 2010.
november 18-a, mondhatni az igazság napja. A határozatok
lényege: „nem kezdõdik el”, „nem lesz felújítva”, „halasztást szenved”, „az önkormányzat nem vállalja, nem vállalhatja”, stb. Vagyis: NINCS PÉNZ. És ez hogy lehet?
Szeptemberben, sõt még október elsején is megvolt.
Hová lett az önrész, meg a többi? Hová tûnt el a pénz másfél hónap alatt? Vagy eredetileg sem volt meg? Ez utóbbi
a valószínû. Nem a pénz tûnt el, hanem a bizalom. Amit
a fideszes jelöltek ígértek, mondtak a választás ELÕTT,
annak az ellenkezõjét cselekedték a választás UTÁN!
A ceglédi Fidesz testületileg, kollektíve becsapta a város
lakosságát. Tartsuk meg jól emlékezetünkben...
Gerjemente Szerkesztõsége

A minap felháborodtam a cegled.hu honlapon egy hirdetésen, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy november 28-án
Krav-Maga bemutató lesz a Kossuth Lajos Gimnáziumban.
Akkor még nem tudtam, hogy mi fán terem ez a „sport”, amely
valójában gyilkolni tanítja az odajárókat. Talán túlzásnak
látszik, hogy ilyen erõsen fogalmazok, de az ilyen jellegû „önvédelemnek” nevezett edzés, mit keres egy iskolában? Mint
megtudtam, ez egy izraeli eredetû harci módszer, amelyet hatékonysága miatt több ország hadseregében is oktatnak magas
szinten, az ottani különleges alakulatokban szolgálóknak. Véleményem szerint azokat a katonákat nem önvédelemre oktatják,
hanem arra, hogy akcióik során, ha szükséges, rövid idõn belül,
hogyan tudják ártalmatlanná tenni ellenfeleiket puszta kézzel,
késsel, bottal és más eszközökkel. Katonák esetében ez nem
más, mint a hatékony gyilkolás.
Felteszem, hogy akik odajárnak, nem katonák, hanem civilek, többségükben fiatalok. Cegléd és az ország közbiztonsági
helyzetét ismerve nem tudok csodálkozni azon, hogy a védtelen állampolgárok keresik a lehetõséget, hogy hogyan tudják
megvédeni magukat, ha megtámadják õket. Ugyanakkor mi
történik, ha a késsel való bánást olyannyira elsajátíthatják az
edzésen, hogy egy esetleges támadáskor hatékonyan leszúrják
a támadót. Akaratán kívül gyilkolni fog a megtámadott. Mi
van abban az esetben, ha ezzel a szörnyû tudománnyal visszaél
az odajáró? Elveszíti önmérsékletét és átlép egy határt. A keleti
harcmûvészetet oktatók nagyon fontosnak tartják az önuralmat, a fegyelmet. A veszélyes technikákat pedig nem oktatják
(lásd: Baranta).
Azt sem értem, hogy miért pont advent elsõ vasárnapján
– a keresztények, keresztyének szent napján – tartották ezt az
órát. Gondolom, sokan belemagyarázásnak hiszik az ünnep
és az edzés idõpontjának egybeesését, azonban engem felháborít, hogy a szeretet ünnepét megelõzõ adventi idõszak kezdetén bemutatót tartottak. Vajon a gimnázium vezetése miért
enged be az iskolába egy, az ellenség fizikai megsemmisítését
oktató módszert?
Egy aggódó szülõ

2. oldal
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Itt az idõ
A választási ígéretek megvalósításánál a Fidesz azt mondta,
kormányra kerülése esetén elszámoltatja a sok gazembert.
„Minden gumibotütést kivizsgálunk” – nyilatkozta Orbán Viktor.
Valami, rettenetesen lassan, elindult ugyan, de ha így
folytatódik, akkor a „nesze semmi, fogd meg jól” lesz a vége.
Az országgyûlés egyik bizottságában a Jobbik javasolta a
lengyel megoldás bevezetését, azaz a „régi jó elvtársak” óriási
nyugdíjainak visszanyesését, példaként hozva a gyilkos Biszku
Béla 600.000 Ft-os (!) havi ellátmányát. A Fidesz a javaslatot
lesöpörte.
De meg kell említeni egy másik eseményt is: a 2006-os ávósterrort kivizsgáló parlamenti bizottság az ügyben szerette volna
meghallgatni Gyurcsányt és Szilvásyt is, de mindketten nagy
ívben… az egészre. Tehát nem tettek eleget alkotmányos
kötelezettségüknek. A Jobbik javaslatát, miszerint egy országgyûlési bizottság ilyen módon történõ semmibevételét börtönnel kell büntetni, a Fidesz ismételten lesöpörte. Vajon miért?
E két esetbõl milyen következtetést lehet levonni? – Hogy
a kétharmados kormánypárt nem akar az elvtársak nyugdíjához hozzányúlni? – Hogy menlevelet ad a 2006-os szemkilövõknek és szemkilövetõknek? Azok az aljas ügyészek és bírók,
akik százszámra küldték elõzetesbe a magyarokat, miért vannak még mindig a helyükön? Ezekkel a bírókkal óhajtja a
Fidesz az ígért elszámoltatást véghezvinni? Vagy azokkal a
komcsi ügyészekkel, akik szerint az 1956-os és az azt követõ
magyarirtás már elévült? A Révész Máriuszt is véresre verõ
rendõrállatok, parancsnokaikkal együtt, miért vannak még
mindig szabadlábon?
Tisztelt Olvasó! Ha Ön a 2010-es választásokon a Fideszre
szavazott, tud az elõbbi kérdésekre válaszolni? Aki a megszerzett kétharmad birtokában nem tudja a bûnözõket elszámoltatni, az valójában nem is akarja!
Csuri Károly

Izraeli munkaerõtoborzás
– Magyarországra
Magyarországon még mindig gyalázatosan kevés a helybeli
zsidó és az izraeli munkavállaló. Ezen a valóban nem EU-kompatibilis állapoton kíván változtatni egy Izraelben megjelentetett újabb világhálós héber nyelvû hirdetés, amelynek szövege
a következõ: „A magyarországi munkavállalási ajánlatok megszerzése érdekében kérjük, töltsék ki az alábbi kérdõívet, majd utána tõlünk
hasznos és megbízható adatbázist kapnak a magyarországi munkavállalási lehetõségekrõl. Magyarországon rengeteg munkalehetõség van
az értékesítés terén”. A kék mezõn belüli fehér négyzet kitöltendõ
felsõ sorába kell beírni a Magyarországon munkát vállalni
szándékozó nevét (természetesen héberül), az alatta levõbe
pedig a telefonszámát, amelyre majd megkapja az adatbázist.
A zöld gomb a „küldés”. A kék mezõben a többi között az is
föl van tüntetve, hogy a magyarországi állásajánlatok kizárólag
18-30 év közötti fiataloknak szólnak.
A rendkívül érdekes hirdetés elolvasása után föl kell
tennünk két kérdést:
1. Miért kívánkoznak a 18-30 év közötti izraeli zsidó fiatalok munkát vállalni a világ legantiszemitább országának
kikiáltott Magyarországon?
2. A nyomasztó munkanélküliséggel küzdõ Magyarországon valóban ilyen sok a szabad munkahely a külföldiek számára?
Júszef el-Kudszi – Kuruc.info

Külföldi rendõr ne oszlathasson
Magyarországon tömeget
A Jobbik szerint a kormány a rendészeti tárgyú törvények módosítására
benyújtott javaslatával megteremtette a
feltételeit annak, hogy külföldi rendõrök
akár tömegoszlatást végezzenek Magyarországon, ami elfogadhatatlan.
Volner János képviselõ közölte: a kormány által javasolt szabályozás megteremti a feltételeit annak, hogy más
uniós államok rendészeti szervei Magyarország területén beavatkozzanak. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy a
szervezett bûnözés elleni fellépésbe,
vagy a közös járõrtevékenységbe ez ne
férne bele – fûzte hozzá, hangsúlyozva:
az azonban elfogadhatatlan, hogy a kormányzat nem zárta ki annak lehetõségét,
hogy külföldi rendõrök Magyarországon
akár tömegoszlatást is végezhetnek.
Közölte: az Unión belül EUGENDFOR néven válságövezetekben bevethetõ
csendõri rendfenntartó alakulatot hoztak
létre, amelynek Magyarország még nem

tagja, de a Jobbik szerint a benyújtott
javaslat ennek elõszobája. Ez ellen minden hazafinak fel kell emelnie a hangját
– hangoztatta Volner János.
A Jobbik tiltakozik az ellen is, ahogyan a kormány ki akarja terjeszteni a
titkosszolgálati eszközök alkalmazásának feltételeit, továbbá szót emel az ellen,
hogy szerinte a kabinet Terrorelhárítási
Központ néven saját magánhadsereget
hoz létre.
Morvai Krisztina EP-képviselõ a témával foglalkozó közleményében az elõterjesztéssel szembeni tiltakozásra szólít fel
mindenkit és úgy fogalmaz: a kormány
a rendõrségi törvény olyan módosítását
kívánja átvinni a parlamenten, amely
elfogadása esetén az ötvenes évek totális
diktatúráját, „csengõfrászát” hozná viszsza Magyarországra, a nyilvánvalóan
amerikai nyomásra meghirdetett „terrorizmus elleni háború” jegyében.
(MTI nyomán)

3. oldal

A kulturális szabadságharc
újabb lépése:

Tanulmányi versenyt
hirdet a Jobbik
A Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinetje, valamint a Csengey Dénes Könyvtár ismét meghirdeti hagyományos tanulmányi versenyét a kárpát-medencei
középiskolások számára. A korábbi évek
gyakorlata ezúttal sem változik, a diákok
három téma közül egyet kiválasztva
adhatnak be pályázatot.
A kategóriák a következõk:
1. Az Árpád-sávok eredete
2. A Pálos Rend története
3. Hamvas Béla egyik mûvének üzenete
A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig is fontosnak tartotta a nemzettudat megerõsítését. A tanulmányi
versenyt is ezen nemes cél érdekében írtuk ki. Azok a diákok, akik részt vesznek
ebben az egész Kárpát-medencére kiterjedõ megmérettetésben, jobban megismerhetik a méltánytalanul elhallgatott, vagy
Folytatása a 4. oldalon
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Minden kedves Olvasónknak Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt kívánunk! Adjon az Isten! Szebb jövõt!

Vörösiszap és a vörös iszap

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

2010. október 4. Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely,
Tüskevár, Somlójenõ, Apácatorna. A vörös színû tömény lúg
falurészeket, utcasorokat tarolt le, tucatnyi ember szörnyû halálát, rengeteg haszonállat és a vadvilág pusztulását okozva.
A Marcal folyó halott ipari szennyvízcsatornává, a termõtalaj
legalább 1000 hektáron maró vörös anyaggá vált. A települések
környéke legalább 10-20 évig betegségek forrása lesz az ott
élõk számára. A katasztrófa csak a tiszai cián-szennyezéshez
mérhetõ. Mi is a vörösiszap, és mi vezetett ehhez a pusztításhoz?
A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke. Ami,
ha a gyártástechnológiát betartják, akkor egy enyhén radioaktív, vörös színû, mérgezõ nehézfémeket is tartalmazó, lúgos,
nagyon sûrû(!) vas-oxid massza. Azaz: amint a neve is mutatja,
iszap. Ami nem folyik el úgy, mint az áradat, kilométerekre.
Egyébként a légifelvételeken is látszik, hogy a tározóból az
iszap feletti folyékony rész hiányzik, ez ömlött ki, magával
sodorva az üledék egy részét. Hogy történhetett mindez? Hát
úgy, hogy:
1. Nem tartották be a gyártási technológia elõírásait. A
privatizációs kótyavetye után az új tulajdonosok úgy ítélték
meg, nagyobb számukra a profit, ha a vasas-vörös masszát
nem mossák át vízzel, nem nyerik vissza a technológiai nátronlúgot, hanem a maró löttyöt kiszivattyúzzák a tárolóba. Éveken
keresztül.
2. A tárolót túltöltötték.
3. A mûholdas felvételek szerint a szakadás helyén a gátak
már évek óta süllyednek, repedeznek. Ezt észre kellett volna
venni, ha az ellenõrzést tisztességesen végzik. Nem tették.
Ebben az országban szinte már semmit sem csinálnak meg
tisztességesen, semmit nem hajtanak végre lelkiismeretesen,
nincs semminek se következménye, se felelõse. Az autópályaépítéstõl a választási ígéretek betartásáig. Mióta van ez így?
1945 óta, amióta a vörös bolsevizmus elöntötte hazánkat, MDP,
ÁVH, MSZMP, MSZP, REBISZ formájában. A kolontári
vörösiszap-katasztrófa valódi okozója az erkölcsi-morális
lerohasztás, a kommunizmus vörös iszapja.
A MAL ZRT. tulajdonosai – Gyurcsány volt üzlettársai –
fejenként is több milliárdos vagyonnal rendelkeznek. Ezek az
alakok a gátszakadás után azt mondták, a vörösiszap nem
veszélyes, csak le kell mosni. Igen, már régen le kellett volna
mosni Nemzetünkrõl a vörös iszapot.
Csuri Károly
Tanulmányi versenyt hirdet a Jobbik... Folytatás a 3. oldalról
éppen negatív színben feltüntetett nemzeti szimbólumunkat,
egyházi mozgalmunkat, valamint írónkat. A három témának
megfelelõen ezúttal is közismert személyek segítik majd a
döntõben zsûritagként a versenyszervezõ kabinet munkáját.
Az írásos pályázat alapján a végsõ megmérettetésig eljutó
diákok értékes könyvjutalmat és egyéb nyereményeket
kapnak, ezen felül a gyõztes 50, a második helyezett 30, a
harmadik pedig 20 ezer forintban részesül. További információ
a www.kultura.jobbik.hu oldalon olvasható.
jobbik.hu

Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes
hetilapot, melynek egyik szerkesztõje a Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke. Keressék a KÁRPÁTIA c. havilapot, mely
megjelenik minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A
KÁRPÁTIA a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti
kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a megoldást, az alternatívákat keresi és gyûjti össze. Kíváncsiak az igazságra?
Akkor rendszeresen tájékozódjanak a Gerjemente c. hírlevelünkbõl!

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE

a www.cegled.jobbik.hu, www.jobbik.hu, és a www.barikad.
hu honlapokon történõ folyamatos tájékozódást.

TAGTOBORZÓ

Tisztelt Olvasóink! Szeretnének Hazánk megmentésén fáradozni? Szeretnének a településükért valami jót tenni? – Ha
igen, akkor várjuk Önöket a Jobbik helyi szervezeteibe Albertirsán, Cegléden, Ceglédbercelen, Csemõben, Dánszentmiklóson,
Mikebudán, Tápiószõlõsön és Újszilváson! Mentsük meg
együtt Magyarországot, hiszen nem mindegy, hogy mit hagyunk örökül gyermekeinknek és unokáinknak. Jelentkezni
lehet a 06-70-379-9086-os telefonszámon.

FIGYELEM!

A Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozata tagfelvételt hirdet minden
14-25 éves igaz magyar, nemzeti érzelmû fiatal számára.
Jelentkezni lehet a +36-70-379-9086-os telefonszámon.

Könyvajánló

Drábik János: A sötét újkor
Részletek a könyvbõl: „Magyarországon 2009-ben – a pénzügyi
világválság kellõs közepén – a magyar bankrendszer nyeresége a duplája volt a nyugati országokban realizált profitnak. Miért nem engedik
meg az államnak, mint tulajdonosnak, hogy beleszóljon a pénzrendszer
irányításába, ha a bankrendszer már a válság alatt tõle várta a segítséget? Kiderült, hogy Kínában, ahol az állam irányítja a központi bankot, a legnehezebb idõszakban is meg tudták tartani az egyensúlyt:
nincs infláció, és 10%-kal növekszik a gazdaság. A felmerülõ problémák kezelhetõnek bizonyultak. Vissza kellene vonni az MNB függetlenségét a saját tulajdonosától, hiszen a Monetáris Tanács tagjai csak
kinevezett bürokraták, akik nem tartoznak politikai felelõsséggel a
választópolgároknak.”
„Az államadósság és az adósságszolgálat megfojtotta az országot. Itt
az egyszerû példa! Az 1970–89 között felvett 10 milliárd dollárból
ténylegesen csak 1 milliárd jött be az országba, ezt az MNB Mûhelytanulmányokban lehet olvasni. 1989-ig kifizettünk az 1 milliárd dollár
bevonásért 11 milliárd kamatot. Az adósságunk mára 270 milliárd
dollárra növekedett. Ebbõl 107 milliárd dollár kamatot már kifizettünk.
Az ország 27-szeresen fizette vissza a felvett hiteleket, és ha követjük
az eddigi gyakorlatot, akkor 120-szorosan kellene visszafizetni, ami
lehetetlen. Ez egyenlõ a magyar nemzetgazdaság, a magyar nemzet
felszámolásával. Nem lehet ezer évig viselni az adósságszolgálat
terheit, törleszteni és vég nélkül fizetni a kamatokat. Kinek állhat
érdekében ez a képtelenség?”
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