KONFERENCIA

ÚJABB SZAKMAI KONFERENCIÁT TART A JOBBIK

„Gyermek nélkül nincs Haza!” jelszóval folytatja
nyilvános, szakmai konferenciáinak sorozatát a
Jobbik. Az októberi, rendvédelem témakörét tárgyaló,
rendkívül sikeres találkozót követően e hónapban
az egyik legfontosabb nemzetstratégiai kérdést, az
ifjúságpolitikát, a jövő nemzedékeinek reményeit
taglaljuk, kitérve a népesedés aggasztó folyamatainak
megváltoztatására is.

Magyarország
a magyaroké!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom hivatalos hírlapja

MEGALAKULT AZ EURÓPAI NEMZETI MOZGALMAK SZÖVETSÉGE

Z. Kárpát Dániel
a Jobbik konferenciasorozatának főszervezője

Egész napos rendezvény keretében zajlott Budapesten a Jobbik VI.
országos kongresszusa. Az eseményen a hazai küldöttek mellett részt
vett négy ország társszervezete is, így képviseltette magát a francia
Nemzeti Front, az olasz Fiamma Tricolore, a belga Nemzeti Front,
valamint a svéd Nemzeti Demokraták pártja is. Részletek a 2. oldalon

KÖVÉR LÁSZLÓ NÉZZEN SZEMBE A MÚLTJÁVAL

DIKTATÚRA

A konferencia meghívója, programja a fenti képre kattintva
tekinthető meg.

SZÖVETSÉG

A konferencián foglalkozunk a határon túli magyarság és
ifjúság lehetőségeivel, az oktatás és a kultúra kívánatos
változásaival, de kitérünk magzatvédelemre, hitre és
sportra is. Meghívott vendégeink között szerepel számos,
életvezetése által is hiteles nemzeti zenész, akik a
kultúra további vetületeit világítják meg. Az eseményen
önálló előadással jelenik meg többek közt Vona Gábor, a
résztvevők eszmét cserélhetnek Pajor András atyával és
Kőházy FankaDeli Ferenccel is.
A november 8-án sorra kerülő konferencia újfent bizonyítani
kívánja, hogy a húsz szakmai kabinetünkben dolgozó több
száz szakértő a valódi rendszerváltozás kulcsát tartja
kézben, melyet a jelenlegi politikum egyetlen – sok éve
beágyazott, felülről vezérelt – tagja sem képes és hajlandó
véghezvinni. Éppen ezért nem állunk meg félúton!

V. évfolyam, 28.szám

A Jobbik visszautasítja Kövér László hazug támadását, és ismét leszögezi:
nem kíván koalíciót kötni egyik olyan párttal sem, amely részt vett az elmúlt
húsz év politikai züllésében. Emlékeztetünk egyúttal arra is, hogy az új
erő tisztaságát meg kívánja őrizni, így későbbi minisztereinek névsorában
egykori MSZMP-sek sem kapnak helyet. Részletek a 3. oldalon

Interneten: http://www.jobbik.hu/tagfelvetel, Telefonon: 06 70 379 97 02
E-mail-ben: jelentkezes@jobbik.hu, Személyesen: 1113 Budapest, Villányi út 20/a
Az Atilla Király Népfőiskola vezetőtestületének tagjai célul tűzték ki, hogy a magyar
emberek szellemi, lelki és ﬁzikai fejlődésének érdekében cselekszenek.
Erre azért van szükség, mert a hivatalos iskolai képzés súlyos
hiányosságokkal küszködik. Tevékenységükben kiemelkedő szerepet
szánnak a magyarságtudat megszilárdításának és nemzeti kulturális
kincseink védelmének.
A magyar nép önérzetének és önvédelmének megerősítését azáltal kívánják
szolgálni, hogy feltárják az elfeledett, eljelentéktelenített, valamint bizonyos
érdekek miatt eleve nem oktatott ismereteket.
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A hírek szerint az Európai Unió agrárbiztosa engedélyezi, hogy a Pioneer
és a Monsanto nevű társaságok a kontinensre is behozzák génmódosított
fajtáikat, veszélyeztetve ezzel Európa természetes élővilágát. Bár a magyar
szabályozás továbbra is kitiltja hazánkból a génmódosított összetevőket
tartalmazó terményeket, a Jobbik szerint Brüsszelben nem ilyen kedvező a
helyzet. Részletek a 2. oldalon

A TÖRVÉNYESÍTETT VÉRFERTŐZÉST ELÍTÉLI A JOBBIK
LIBEROSTOP

EGYÜTT A NEMZETÉRT! Csatlakozzon Ön is a Jobbik-hoz!

GÉNKEZELT

NEM ENGED A GÉN-FRONTON A JOBBIK

A Jobbik megdöbbenéssel fogadta a hírt, miszerint az Országgyűlés
tovább „lazított” a Ptk. családjogi törvényén, megteremtve ezzel az
eddigi legliberálisabb szabályozást, amely a rokonok közötti házasságot
legalizálja. Ezzel az új törvény súlyosan támadja a társadalom alapját
képező házasság és család intézményét. A Jobbik szerint több okból is
megengedhetetlen, a rokonok egymás közötti házassága. Részletek
a 4. oldalon
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A JOBBIK RÉSZVÉTELÉVEL MEGALAKULT AZ EURÓPAI NEMZETI
MOZGALMAK SZÖVETSÉGE

is, mivel többen máris csatlakozási szándékukat jelezték, mint
például a brit Nemzeti Párt, az osztrák Szabadság Párt, de
portugál és spanyol egységek is kifejezték érdeklődésüket.

Egész napos rendezvény keretében zajlott Budapesten a
Jobbik VI. országos kongresszusa. Az eseményen a hazai
küldöttek mellett részt vett négy ország társszervezete is,
így képviseltette magát a francia Nemzeti Front, az olasz
Fiamma Tricolore, a belga Nemzeti Front, valamint a svéd
Nemzeti Demokraták pártja is.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke annyit fűzött hozzá: pártja
számára nagy megtiszteltetés, hogy több nemzet
képviselőivel szignálhatták a megállapodást, hiszen
minden politikai tömörülés egyik célja, hogy ne csak saját
hazájában, de a nemzetközi palettán
is szövetségesekre leljen. “Az a
küzdelem ugyanis, amit mi vívunk
itt Magyarországon, nem csupán
Magyarországé, hiszen ugyanazokért
a célokért és ugyanazon ellenségekkel
szemben kell másnak is harcolnia.
Ez a megállapodás valójában már
nagyon régóta a levegőben lógott,
s bízom benne, hogy a változó világ
egy új Európának teremtheti meg az
alapjait - egy olyannak, amely nem a
Lisszaboni Szerződésben foglaltak
szerinti Európai Egyesült Államok
Európája lesz, hanem a nemzeteké. Remélem egyúttal, hogy
a kontraktus révén a Jobbik elszigeteltségével kapcsolatos
mindenféle mendemondák is immár bekerülnek a történelmi
mesekönyvekbe” - jelentette ki Vona.

A történések közepette Balczó Zoltán EP-képviselő lényeges
aktusról számolt be: “a kongresszus
keretében nagyon fontos megállapodás
aláírására került sor. Ez kiemelkedő
szemponttal bír a Jobbik nemzetközi
kapcsolatai miatt, de még jelentősebb
annak a jelzése, hogy a nemzetállamok
megmaradásáért küzdő európai pártok
létrehozzák az Európai Nemzeti
Mozgalmak Szövetségét. Jelenleg
ennek a nyilatkozatnak az aláírására
került sor” - jelentette be a politikus.
Ezek - mint hangsúlyozta -, a mozgalom
indításának
első
mozzanatai,
amelyekkel egyben megteremtik a továbblépés feltételeit is.
A lényeg, hogy a szervezet hamarosan Belgiumban vagy
Strasbourgban hivatalosan is bejegyzett, európai szintű párt
lesz. Jó esély mutatkozik egyébiránt a gyors terebélyesedésre

FELÜLVIZSGÁLJA A PRIVATIZÁCIÓT A JOBBIK

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak azonban más
stratégiája van: követeljük a privatizációs eljárások haladéktalan
leállítását, és minden egyes ügy felülvizsgálatát az elmúlt 20
évben! A korrupt és erkölcstelen gazdasági és politikai elit által
irányított bírósági vezetők nyomására a Legfelsőbb Bíróság
olyan kollégiumi határozattal torzította el - alkotmányellenes
módon - a joggyakorlatot, hogy a privatizációs szerződések
megsemmisítésére irányuló kereseteket mérlegelés nélkül
utasítják el a bíróságok. A Ptk. 200. és 234. §-a alapján ugyanis
bárki, határidő nélkül kérhetné a jogszabályba vagy a jó
erkölcsbe ütköző szerződés érvénytelenségének kimondását,
ráadásul elévülési határidő nélkül. A jogi következmény az
eredeti állapot helyreállítása kellene legyen, azaz újra állami
tulajdonba kerülnének az érintett ingatlanok. Az ügyészség
sem élt egyelőre törvényben előírt kötelezettségével, hogy a
közvagyon védelme érdekében pert indítson.

Mielőtt hiú reményeink lennének a ﬁdeszes szándék
komolyságát illetően, idézzük szó szerint a most is minden
bizonnyal üres ígéretnek bizonyuló szavakat: „Ahol erre ok és
lehetőség van, ott igyekeznek majd visszaállítani az eredeti
állapotot.” Magyarán, megint nem fognak mást csinálni, csak

jelzik az országot ﬁllérekért felvásároló külföldieknek, hogy
ezentúl a csúszópénzt már nem a szocialista pártnál kell
beﬁzetni, hanem a ﬁdeszes pártkasszába.
Emlékeztetnünk kell mindenkit, hogy a ‘98-as kampányban
szintén a privatizáció felülvizsgálata volt a fő üzenete a
Fidesznek. Aztán a miniszteri bársonyszékekbe rogyva azonnal
változott a polgári jelszó: ne bolygassuk a múltat, építsük
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MÚLTJÁVAL VALÓ
SZEMBENÉZÉST JAVASOL
KÖVÉRNEK A JOBBIK

A hírek szerint az Európai Unió agrárbiztosa engedélyezi,
hogy a Pioneer és a Monsanto nevű társaságok a
kontinensre is behozzák génmódosított fajtáikat,
veszélyeztetve ezzel Európa természetes élővilágát. Bár
a magyar szabályozás továbbra is kitiltja hazánkból a
génmódosított összetevőket tartalmazó terményeket, a
Jobbik szerint Brüsszelben nem ilyen kedvező a helyzet.

A Jobbik visszautasítja Kövér
László hazug támadását, és ismét
leszögezi: nem kíván koalíciót kötni
egyik olyan párttal sem, amely
részt vett az elmúlt húsz év politikai
züllésében. Emlékeztetünk egyúttal arra is, hogy az új erő
tisztaságát meg kívánja őrizni, így későbbi minisztereinek
névsorában egykori MSZMP-sek sem kapnak helyet.

A tagállamok agrárminiszterei nem tudtak megállapodni az
egyhangú tiltásban, a kérdés automatikusan a Bizottság
döntési jogkörébe került. Ha a módosított termények széles
körben megjelennek Európában, a Jobbik azonnali lépéseket
sürget. A génmódosított növény ugyanis általában nem ismer
államhatárokat: egy ilyen ültetvény természetes terjedésével
és a beporzás által óriási területet képes megfertőzni.
Nemrégiben Spanyolországban „szabadult el” génmódosított
gabona.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevetségesnek tartja
azt a hazugságot, amelyet a Fidesz politikusai papagájként
ismételgetnek, hiszen az MSZP által irányított rendőrségnek,
titkosszolgálatnak kitüntetett célpontja a nemzeti oldal. Talán
mindez annak is köszönhető, hogy egykoron nem jobbikos
politikus volt Gyurcsány Ferenc alelnöktársa a Magyarországi
Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsában, hanem az a
Kövér László, aki most sem az ország megmentésével és az
emberek életének jobbá tételével foglalkozik, hanem igyekszik
koholt vádak alapján lejáratni a sok ember számára utolsó
reményként megjelenő Jobbikot.
Kövér Lászlónak azt ajánljuk, hogy először a saját pártja
portáján és saját fejében tegyen rendbe sok mindent az
MSZP-vel kapcsolatban.

Az új technológiák segítségével az eltelt másfél évtized alatt
igazából csak mérgeknek ellenálló (gyomirtó-rezisztens) és
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a polgári jövőt! A privatizációs szerződések felülvizsgálata
helyett a Horn-kormányhoz képest csökkentett tempóban,
de folytatódott az ország értékeinek elkótyavetyélése. Ezek
után ne számítson senki alappal arra, hogy most másképp
járnának el.

A balliberális kormányzati ámokfutás 7 és fél éve alatt
a maradék nemzeti vagyon elherdálása szünet nélkül
folyik, a tolvajok a börtön helyett minisztériumi irodákban
ücsörögnek. A Jobbik üdvözli azt a tényt, hogy a Fidesz
is kénytelen meghajolni kezdeményezéseink előtt, és
felkarolták a törvénytelen és Magyarországot mértéktelen
módon
megkárosító
privatizációs
szerződések
felülvizsgálatának ígéretét. Fónagy János volt miniszter a
napokban beszélt erről sajtótájékoztatóján.
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NEM ENGED A GÉN-FRONTON A JOBBIK

Szabó Gábor,
a Jobbik választmányi elnöke

A TÖRVÉNYESÍTETT
VÉRFERTŐZÉST ELÍTÉLI A
JOBBIK
mérgeket termelő (rovarölő) növények születtek. Néhány éve
éppen egy magyar kutató, Pusztai Árpád bizonyította be a
skóciai Rowett Intézetben, hogy egy génkezelt krumplifajta
kóros elváltozásokat, gyomorvérzést, adott esetben daganatos
elváltozásokat is okoz az ezzel táplált patkányokban.

A Jobbik megdöbbenéssel fogadta
a hírt, miszerint az Országgyűlés
tovább „lazított” a Ptk. családjogi
törvényén, megteremtve ezzel az
eddigi legliberálisabb szabályozást,
amely a rokonok közötti házasságot legalizálja. Ezzel az
új törvény súlyosan támadja a társadalom alapját képező
házasság és család intézményét. A Jobbik szerint több okból
is megengedhetetlen, a rokonok egymás közötti házassága.

2000-ben, az USA-ban kirobbant Aventis-botrány kapcsán
pedig kimutatták, hogy az egész világba exportált tortilla és
krumpli-szállítmányokban egészségre káros, genetikailag
módosított fehérje található. Amíg az élelmiszereket szokás
bevizsgáltatni, a génkezelt termények esetében ez szinte
fel sem merült. Nemrég a kanadai eredetű, génmódosított
lenmagos termék is minden további nélkül eljutott a magyar
piacra, mielőtt zárolták volna.

A Jobbik minden rendelkezésre álló eszközzel ki fogja
kényszeríteni a törvénytelenségek megszüntetését, és az
eredeti állapot helyreállítását, hogy a nemzeti vagyon valóban
a nemzetet szolgálja.

A Jobbik ezért olyan rendszer bevezetését erőlteti, mely
lehetővé teszi minden élelmiszer esetében a lehető
legszélesebb körű nyomonkövetést. A hormonokkal kezelt
hús, a génmódosított, külföldi zöldségek és gyümölcsök, az
ételadalékok világában teljes biztonságot csak az nyújthat,
ha jó minőségű, magyar élelmiszert fogyasztunk, támogatva
ezzel nemzetgazdaságunkat is.

Lenhardt Balázs,
a Jobbik Gazdasági Kabinet elnöke

Z. Kárpát Dániel
A Jobbik EU-kabinet elnöke

Abszurditásnak és elkerülendőnek tarjuk, hogy közeli
rokonok, leszármazottak házasodhassanak egymással (pl.
az unokahúggal, illetve a nagynénivel vagy az unokaöccsel,
a nagybácsival kötött házasság is érvényes lesz az új Ptk.
hatálybalépése után). Ez a módosítás ráadásul nyilvánvalóan
növeli a vérfertőzések, a sérülten születendő gyermekek
számát, hiszen a közös őssel rendelkező rokonok
génállományának egy része azonos.
A Jobbik fölszólítja Sólyom László köztársasági elnököt, hogy
ne írja alá az új Ptk.-t, hanem küldje vissza a tervezetet a
parlamentnek.
Mirkóczki Ádám
a Jobbik Egyházügyi Kabinetjének elnöke
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