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„ÉBREDJ HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ,
SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED...”

A „reform”
A 2002-es kormányváltás óta a magát baloldalinak és liberálisnak nevezõ politikai
csoportosulás a magyar lakosságot, a nemzetet
alig néhány év alatt leamortizáló sáskahada
ismét bebizonyította, hogy a Lajtán innen a
szociális érzékenység és a szabadságjogok
feletti õrködés nem éppen az erõsségeik közé
tartozik. Osztogatás, fosztogatás, megszorító
csomagok sora, gazdasági csõd, adóssághalmozás, lepukkant egészségügy, lebutított oktatás, erõszakos leszámolás a nekik ellentmondó és tüntetni merészelõ adófizetõ állampolgárokkal szemben, és még számos ismérvet
lehetne felhozni annak szemléltetésére, hogy
az ország hogyan élte meg az elmúlt esztendõket. A saját szavazótáborukat is hülyének
nézõ demokráciabajnokok által meghozott
döntések nyomán tönkrement vállalkozások,
munkanélküliség, utcára került elmebetegek,
szabadlábon védekezõ bûnözõk, más háborújába küldött katonák, a kilátástalanságból öngyilkosságba menekült emberek és a jobb élet
reményében külföldre kitántorgó fiatalok a
bizonyítékai annak, hogy az MSZP és az
SZDSZ nem meglepõ módon sem a baloldali,
sem a liberális értékeket nem képviseli, és nem
is akarja. Elég csak egy fajsúlyos, mindenkit
érintõ területet érinteni.
Az egészségügyi reform során, az intézménybezárásokon, pénzelvonásokon és más
szimptómákon túl emberek élete is veszélybe
kerül folyamatosan. A magát tömjénezõ
egészségügyi miniszter döntéseivel és azok
végrehajtatásával hozzájárult nem egy esetben
egyes adót és társadalombiztosítási járulékot
fizetõ állampolgár egészségkárosodásához.
Természetesen õ is egy báb, de egy állítólagos
felelõs kormánynak a minisztere, akinek ilyen
esetekben nem, hogy le kellene mondania,
hanem az orvosi diplomáját is el kellene venni.

Sajnos több példát lehetne sorolni, de elég
egy is annak érzékeltetésére, hogy mi folyik
Magyarországon mostanság az egészségügyben. Igaz, hogy a következõ példa egy kirívó
eset, de sajnos nem csak
ez az egy tragédia bizonyítja, hogy Horváth
Ágnes hogyan képzelte
el a reformját.
Az alábbi dráma
még 2008. január végén történt, és azóta is
elõfordultak megdöbbentõ esetek. Január 26án, szombaton reggel tíz óra elõtt, Lõrinc János
44 éves budapesti lakos otthonától 50 m-re álló
kocsijához ment, rosszul lett és összeesett.
Erõs gyomorfájdalmai voltak. A mentõk hamar odaértek. Mivel mindez a Keleti pályaudvar környékén volt, és a közelben három
kórház is van, úgy látszott, hogy rövidesen
megkapja a megfelelõ kezelést. Azonban nem
így történt. Mivel a beteg nem tudott a fájdalomtól beszélni, így megnézték a lakcímkártyáján, hogy hova van bejelentve. Még a
régi cím volt feltüntetve. Az pedig Szentendre
volt. Elindult az azonnali beavatkozást igénylõ állapotú beteggel a mentõ a Pomázhoz tartozó Kiskovácsiban lévõ Pszichiátriai Kórházba. Ott azonban megállapította az orvos,
hogy a súlyos állapotra való tekintettel a budapesti Szent Margit Kórházba kell szállítani
a beteget. Közben a mentõ kiérkezése óta már
két óra telt el. Lõrincz János ekkor már eszméletlen, mivel a gyomorvérzés miatt komoly
vérveszteség érte. A Szent Margit Kórház orvosa átküldte a Szent János Kórházba tomográfiára, mert arra gyanakodott, hogy az agyával van baj, agyvérzés vagy agydaganat. A
vizsgálat után visszaviszik. Este hat óra volt,
Folytatása a 2. oldalon
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ANNYIAN CSINÁLTÁK MÁR ROSSZUL,
JÖJJÖN VÉGRE A JOBBIK!
A „reform”... Folytatás az 1. oldalról

amikor ismét megérkeznek a Szent Margitba. Lõrincz
János ekkor már vért hányt, és önkívületi állapotban
volt. Azonnal megmûtötték. A mûtét során többször
kellett újraéleszteni. Az eszméletét már nem nyerte
vissza. Nyolc napon keresztül feküdt még kómában,
majd február 3-án szervezete feladta, és meghalt.
Összesen 8 órán keresztül utazott a beteg. Az eset
kapcsán biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy
miért nem a Keleti közelében lévõ kórházak valamelyikébe szállították, ahol az azonnali sebészeti beavatkozás megmentette volna az életét...
Lõrincz János családszeretõ ember volt. Felesége,
19 éves lánya, 2 éves kisfia, rokonok, munkatársak és
barátok gyászolják. A Magyarok Világszövetségének
székházában dolgozott megbecsüléstõl övezve, mert
kiváló emberi tulajdonságai mellett a munkáját is remekül ellátta.
Évekkel ezelõtt még elképzelni sem lehetett volna,
hogy ilyen megtörténhet. Azonban a hazugsággal hatalomra jutott kormánykoalíció tehetségtelen egészségügyi miniszterei pénzelvonásokkal, kórházbezárásokkal, magánosítással, és egy sor ésszerûtlen intézkedéssel olyan „reformsorozatot” hajtottak végig, melyeknek a fenti és sajnos más addigi és azóta megtörténõ esetek állítanak ki elégtelen érdemjeggyel
bizonyítványt.
A Magyarok Világszövetsége ez ügyben sajtótájékoztatót tartott, amely sikertelen volt, mivel csak a
HÍR TV és az ECHO TV foglalkozott a történtekkel.
Az MVSZ figyelõszolgálatot hozott létre. Tehát ha
bárkinek tudomására jut hasonló eset, akkor azt
a 06-1-485-40-60-as budapesti telefonszámon, vagy
a 06-20-313-7777-es számon kell bejelenteni. A mobilszámra sms-t kell küldeni.
A Lõrinc Jánossal történtek miatt az MVSZ büntetõfeljelentést tett. Kérik a felelõsség megállapítását:
Miért kellett Lõrincz Jánosnak meghalnia? A vád, az
egészségügyi rendszer alakítóit célozza meg, és arra
kér választ: ha van a rosszullét helyszínéhez képest
500 méteren belül három budapesti kórház, akkor
miért kell a szenvedõ beteget vidékre szállítani, és 8
órán keresztül ide-oda küldözgetni?
Tanulság az, nekünk, ceglédieknek, hogy ne merjünk rosszul lenni Nyíregyházán vagy Szegeden, mert
pórul járhatunk. Most április van és annak ellenére,
hogy azért a politikában történni „látszanak” változások, igazából az embernek az az érzése, hogy nem
fog bekövetkezni semmi javulás, amely felelõsségre
vonással kezdõdhetne.
Kökény Ferenc

G E R J E S Z T Õ
Az elmúlt 20 évben a multinacionális cégek profitnövekedése harmincszorosa volt az Ön béremelkedésének.
A magyar gazdasági életben a profit 90%-a multinacionális cégeknél gyûlik össze, miközben az adózásból
alig veszik ki részüket.
Amíg a multik élvezik az adókedvezményeket, 2007ben százezer magyar vállalkozás ment tönkre a növekvõ terhek súlya alatt. EZ NEM MÁS, MINT GYARMATOSÍTÁS!
A magyar államadósság a rendszerváltás óta megnégyszerezõdött, mára már több mint 80 milliárd USA-dollár.
Ezzel hazánk Európa egyik legeladósodottabb országa lett.
Az állami privatizáció kapcsán, a politikai elitnek sikerült elherdálnia a nemzeti vagyon 80%-át, melynek értéke
kb. 70 milliárd dollár volt. Ugyanakkor a privatizációs
bevételek összege nem éri el a 6 milliárd dollárt. AZ ÖN
PÉNZÉT IS ELLOPTÁK!
Nincs olyan nap, hogy ne derülne ki egy újabb korrupciós botrány. A kormánypártok számára az adófizetõk pénze
olyan, mintha azért õk dolgoztak volna meg, mintha az az
övék lenne. Ön azért dolgozik verejtékkel, hogy mások zsírosodjanak? LE A KORMÁNYBÛNÖZÉSSEL!
Mi, jobbikosok, kendõzetlenül kimondjuk az igazságot, még ha az sokkoló is.
KIMONDJUK:
– hogy a hazug parlamenti pártok újra és újra becsapják
Önt,
– hogy rendre elárulják és kiszolgálják Magyarországot
idegen érdekeknek,
– hogy a rendszerváltozás nem volt más, mint egy gusztustalan színjáték,
– hogy a biztonságunkat a cigányság törvényen kívüli része
súlyosan veszélyezteti,
– hogy ma tisztességes munkából élni alig, lassan már csak
éhen halni lehet,
– hogy ha minden így megy tovább, hazánk összeomlik, és
Ön védtelen marad.
A Jobbik lelkiismerete és szándékai tiszták. Mi vagyunk az új, a tiszta nemzedék, amely független, élhetõ
és büszke Magyarországot akar. Mi hiszünk abban, hogy
hazánkat a hazugság és a gyávaság helyett a tisztesség,
az összetartozás és a rend kell, hogy irányítsa.
RENDET ÉS VALÓDI RENDSZERVÁLTÁST!
Egyetért-e azzal, hogy a segélyeket közmunkához
kössék és jegyrendszerben (élelmiszer, gyógyszer, ruha)
folyósítsák?
Egyetért-e azzal, hogy az iskolákban külön osztályokba helyezhessék a kezelhetetlen, agresszív diákokat?
Egyetért-e azzal, hogy a nemzetstratégiai ágazatok
(egészségügy, energia, közlekedés stb.) állami tulajdonba
kerüljenek?
Egyetért-e azzal, hogy a politikai korrupciót súlyos és
letöltendõ börtönbüntetéssel sújtsák?
Egyetért-e azzal, hogy az egykori kommunista vezetõket törvényi úton el kell távolítani a közéletbõl?
HA IGEN, AKKOR ÜDVÖZÖLJÜK
A JOBBIK SZAVAZÓTÁBORÁBAN!
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JOBBIK – A PARLAMENTEN KÍVÜLI
LEGNAGYOBB PÁRT
Vona Gábor új cselekvési programot hirdetett
Március 15-én az idõ kegyeibe fogadta az ünneplõket
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján. Míg kora délután a Petõfi-szobornál az indulatoké volt a fõszerep, néhány száz méterrel arrébb, az
Erzsébet téren méltóságteljes és emelkedett megemlékezésen vehetett részt az a körülbelül háromezer érdeklõdõ és szimpatizáns, aki a Jobbik és a Magyar Gárda
közös rendezvényére látogatott el.
Három órakor a Magyar Gárda száz tagja szabályos
alakzatban bevonult a térre. A jelenlévõ ünneplõ közönség hangos ovációval és tapssal fogadta a gárdistákat.
Nemzeti imádságunk, a Himnusz közös eléneklése
után Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke lépett a színpadra.
Balczó kifejtette, hogy a Magyar Gárda a nemzet cselekvés-öntudatra ébredésének a kerete. Mint mondta, lehet,
hogy „csak egy válasz a sok közül, de jó válasz”. Hozzátette, 1848 forradalma nincs befejezve, hiszen azóta is
tart a globális elnyomórendszerek elleni harc. Példaként
hozta fel Simon Peresz izraeli elnök elhíresült mondatát
az ország felvásárlásáról. Balczó Zoltán szerint a mostani
elnyomó uralom az Európai Unió, ami a Szovjet Kommunista Párt elnyomásához hasonlítható.
Az alelnököt egy többgyermekes családanya, Szabóné
Rácz Anita gyõri gárdista követte. Az októberben felavatott édesanya a hallgatósággal megosztotta családról,
nemzetrõl, és az összetartozásról a gondolatait. Draskovics
Tibornak a térrõl üzente, hagyjon fel a Gárda koncepciós
perével, majd Szabóné Rácz Anita által megfogalmazott
és aktualizált 12 pont felolvasására került sor, melyet a
jelenlévõk tapssal üdvözöltek.
— Ma nincs demokrácia Magyarországon. Egy sokszorosan megbukott politikai elit a hazug média segítséSir John Bowring (1792-1872) neves
angol nyelvész és államférfi sok nyelven beszélt, többek között magyarul is.
Sok magyar költeményt fordított angolra, s egy irodalmi szöveggyûjteményt is kiadott. Könyvének elõszavában a következõket írja:
„A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon fejlõdött és
szerkezete olyan idõkre nyúlik vissza,
amikor a legtöbb most élõ európai
nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlõdött nyelv, melyben ésszerûség és
számtan van, sõt hajlékonyságával és
alakíthatóságával erõs a hangzatokban. Az angol ember legyen büszke
arra, hogy nyelve az emberi történelem korszakát tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, kivehetõk, szétvá-

gével tömeges agymosást végez. Elárulják és kiárulják a
hazát – mondta Dósa István, a Magyar Gárda országos
fõkapitánya. Hozzátette, a magyar lelkekben van szükség
legelõször a forradalomra, a Magyar Gárdára pedig a
faltörõ kos szerep jutott.
A rendezvény utolsó szónokaként Petõfi, Táncsics és
Kossuth szellemét idézte meg Vona Gábor, a Jobbik és a
Magyar Gárda Egyesület elnöke, aki nemcsak szavakban
hívta meg a jelenlévõk közé nemzetünk nagy eleit, hanem
tettekben is: ÚJ CSELEKVÉSI PROGRAMOT HIRDETETT az Erzsébet téren.
Mint fogalmazott, nemzeti felemelkedésünk egyik
védõbástyája, a Magyar Gárda mellé további bástyákat
kell emelni. Vona Gábor szerint ilyen lesz a szeptemberben útjára induló, dr. Kiszely István antropológus profeszszor által irányított Attila Király Népfõiskola. Vona
Gábor egy nyelvmentõ bizottság életre hívását is bejelentette, azzal a céllal, hogy a magyar nyelv a világörökség
része legyen – a bizottság elnökeként Kiss Dénes írót,
költõt nevezte meg.
A Jobbik elnöke kiemelte, míg tavaly életre hívták a
piros-ezüst választ, a Magyar Gárdát, idén egy „A zöld
válasz”-t terveznek. A zöld mozgalom keretein belül
harcba hívta a multinacionális cégeket, s mint fogalmazott: a zöld válasz következményeképp a multik hátán
a jeges verejték fog folyni.
Vona Gábor az ellenzéket bírálva azt hangoztatta, a
parlamenten kívül is van élet. Mint mondta: nem ülhetnek tétlenül a kormányváltásig, addig is építeni kell
a nemzeti felemelkedés bástyáit. A méltóságteljes rendezvényt a Szózat és a Székely himnusz zárta.

laszthatók benne az idegen rétegek,
melyek a különbözõ népekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból
álló terméskõ, melyen az idõ viharai
karcolást sem ejtenek. Nem az idõk

A MAGYAR NYELV
változásától függõ naptár. Nem szorul
senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel –, nem ad és nem vesz senkitõl! Ez
a nyelv a nemzeti felsõbbrendûségnek,
szellemi függetlenségnek legrégibb,
legdicsõbb mûemléke... – Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellõzik. A nyelvészetben éppúgy, mint a
régészetben. A régi egyiptomi templomok egyetlen kõbõl készült padozatát
sem tudják megmagyarázni. Senki nem
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Korondi Miklós
tudja honnan jött, melyik hegybõl
vágták ki a csodálatos tömeget. Miként
szállították oda, miként emelték fel a
templomok tetejéig...
A magyar nyelv eredetisége még
ennél is csodálatosabb tünemény,
sokkal csodálatosabb! Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni; valójában annak is az elsõ
tételét: Kezdetben vala az Ige, és az
Ige az Istennél vala, és Isten vala az
Ige.”
Sir John Bowring 100 nyelven beszélt és 200 nyelven olvasott. Többek
között Petõfi-verseket is fordított.
A magyart – a legrégibb élõ írott
nyelvet, melynek õshazája a Kárpátmedence Közép-Európában és nemzeti
nyelve Magyarországnak – világszerte
25 millióan beszélik.
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Háromnapos Jobbik-majális
a Hajógyári-szigeten

T Á J É K O Z T A T Ó
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elmúlt hetekben, Pest megyében a következõ
helységekben alakultak Jobbik alapszervezetek:
Budakalász, Pócsmegyer, Szentendre, Farmos, Verõce, Rád, Veresegyház, Monor, Ócsa.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom idén is megrendezi
hagyományos majálisát az Óbudai Hajógyári-szigeten,
amelyre a belépés továbbra is ingyenes. Ismét a nemzeti
rock legnépszerûbb zenekarai szórakoztatják majd a kikapcsolódásra vágyókat. Az elmúlt évektõl eltérõen idén már
háromnapos majális várja a nemzeti érzelmû fiatalokat és
idõsebbeket egyaránt! Bõvebb információ a www.jobbik.hu
honlapon található.

Szervezetalakításra vár: Nyársapát, Pilis, Dabas,
Dunaharaszti, Taksony, Csömör, Felsõpakony,
Ráckeve, Gyál, Pilisszentiván, Pomáz. Az ország
többi megyéjében is hasonló aktivitással alakulnak meg új szervezeteink, különösen az ország
keleti részében, de a Dunántúlon is fejlõdõ tendencia indult be.

TAGTOBORZÓ
Fiatalok és idõsebbek, nemzeti érzelmû magyarok, ha
elegetek van a parlamentben vegetáló pártokból, az ország
kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretnétek ezen változtatni, akkor várunk benneteket a Jobbik Magyarországért
Mozgalom szervezeteibe.
Jelentkezni lehet: a 06-70-944-3556-os telefonszámon.

Azért tartjuk fontosnak, hogy a párt fejlõdésérõl
is beszámoljunk, mert a média általában semmit,
vagy negatív hangnemben kreált, sokszor
alaptalan információval tájékoztatja az adófizetõ állampolgárokat. A Jobbik taglétszáma
az elmúlt esztendõ alatt megduplázódott. Az
ország állapotát és a parlamenti pártok agóniáját látva egyre több nemzetéért aggódó honfitársunk csatlakozik hozzánk tagként vagy pártolóként.

FIGYELEM!
Ha kiolvasta a Gerjemente c. nemzeti hírlevelünket, akkor
kérjük, adja tovább ismerõsének! Köszönjük!

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Kárpátia c. havilapot, mely megjelenik minden hónap 11én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A Kárpátia a gondolkodó
magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem
siránkozik, hanem a megoldást, az alternatívákat keresi és
gyûjti össze.

Egyre többen gyûlnek a Jobbik köré: tettrekész
hazafiak, jobboldali egyesületek, szakmai szervezetek. Nemzeti szövetség kovácsolódik. Ön
sem hiányozhat! A magunkfajtáknak végre
össze kell fogniuk!

AJÁNLJUK:
a www.jobbik.hu, a www.kuruc.info, a www.barikad.hu,
és a www.magyargarda.hu honlapokon történõ folyamatos
tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az
ECHO TV valamennyi mûsorát (pl. minden vasárnap reggel 8-9 óráig Pörzse Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕ-t
láthatják).

VAN MÁS VÁLASZTÁS, VAN ÚJ ERÕ.
JÖJJÖN VÉGRE A JOBBIK!

Könyvtárat alapított a Jobbik
Csengey Dénes Könyvtár néven új közintézményt nyitott meg a Jobbik, a budapesti Ferenciek tere 2. sz. alatt
április 8-án, az igazi rendszerváltást megálmodó író halálának évfordulóján. Az elõestén
tartott zártkörû, ünnepi megnyitón beszédet mondott Vona Gábor, Lezsák Sándor és dr. Kiszely
István, az õsszel megyénként induló Attila Király Népfõiskola fõigazgatója.
A közcélú, hazafias misszió teendõit társadalmi munkában a Jobbik Oktatási és Kulturális
Kabinetjének fiatal tagjai látják el. A Csengey Dénes Könyvtár nem arra törekszik, hogy
minden témában a teljesség igényével lehessen kölcsönözni, hanem a cél a nemzeti jellegû
kiadványokból minél több begyûjtése. Induláskor már több mint ezer példány fogadja az
érdeklõdõket, a továbbiakban pedig felajánlásokból gyarapodhat az állomány.
A nyilvános könyvtár ingyenes DVD-kölcsönzést is biztosít 80-at meghaladó számú
filmjébõl.
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