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A Jobbik  Magyarországért  Moz
galom Pest megye 8. számú válasz
tókerületében  gyõzelmi  remé
nyekkel  indul  az  országgyûlési 
választásokon.  Történelmi  esély 
mutatkozik  a  valódi  rendszer
váltás  megteremtésére,  de  ennek 
egyik  feltétele  az  igazságtétel  és 
az  elszámoltatás  végrehajtása. 
Meg  kell  szüntetni  a  magyar  csa
ládok  kiszolgáltatottságát,  át  kell 
szervezni  az  SZDSZ  által  tönk
retett  oktatást,  és  új  közösségi 
szemléletet  kell  megteremteni  a 
nemzet  megmaradása  érdekében, 
amelynek  alapját  a  Magyar  Szent 
Korona Alkotmányának értékrend
je  jelenti  –  hangzott  el  a  Jobbik 
Magyarországért  Mozgalom  érdi, 
diósdi  és  százhalombattai  szer
vezetei  által  a  múlt  héten  Száz
halombattán  szervezett  kam
pánynyitó  rendezvényen,  ahol 
bemutatták  Süle-Szigeti Gábort, 
a  Jobbik  Magyarországért  Mozga

lom  Pest  megye  8.  számú  válasz
tókerületének országgyûlési képvi
selõjelöltjét.

SüleSzigeti  Gábor  beszédében 
utalt arra, hogy a szocializmus épí
tésének 40 éve és a nagytõke által 
megteremtett  globalizációs  törek
vések  20  éve  zsákutcába  juttatta 
Magyarországot.

–  Vissza  kell  térni  az  ezeréves 
magyar múlthoz, el kell  távolítani 
a nemzetközi bankárvilágot, amely 
rákos  daganatként  teszi  tönkre  a 
magyar  nép  életét.  Önbizalomra, 
önbecsülésre,  új  közösségi  szem
léletre  van  szükség,  és  vissza 
kell  térni  a  Magyar  Szent  Korona 
Alkotmányának  értékrendjéhez 
– fogalmazott a képviselõjelölt.

SüleSzigeti  Gábor  elmondá
sa  szerint  Magyarországon  nincs 
demokrácia,  és  a  hazai  politikai 
pártok  közül  egyedül  a  Jobbik 
akarja  a  valódi  rendszerváltást. 
Új szemléletre van szükség, véget 

kell vetni a politikusok általi pozí
ciók  halmozásának,  és  határozott 
intézkedésekkel meg kell  szüntet
ni  a  magyar  családok  kiszolgálta
tottságát.

Az  elõadó  jelezte,  amennyiben 
kormányzó  erõ  lesz  a  Jobbik, 
megszüntetik  az  ország 
energiafüggõségét,  támogatni  fog
ják  a  helyi  termelõket  és  a  hazai 
vállalkozásokat, valamint a valódi 
nemzeti kulturális értékeket.

–  Újjá  kell  éleszteni  a  kalá
karendszert,  amelynek  erõs 
közösségteremtõ  ereje  van  –  tette 
hozzá az elõadó.

SüleSzigeti  Gábor  elmondása 
szerint a Jobbik az egyetlen nem
zeti  párt,  és  a  szakértõk  közre
mûködésével  elkészült  pártprog
ram  egy  nemzetmentõ  terv  része 
lehet,  ha  a  választók  is  úgy  akar
ják.

–  Alapvetõen  rossz  a  rendszer, 
nincs már helye mellébeszélésnek, 
szép  szavaknak,  húsz  éve  mást 
sem  hallunk.  Kizárólag  a  tettek 
számítanak,  nincsenek  jobb  és 
baloldali  pártok,  csak  e  szavak 
mögé  bújt  nemzetellenes,  multi
nacionális erõk vannak – jelentette 
ki az elõadó.

Dúró Dóra,  a  Jobbik  Magyar
országért  Mozgalom  Oktatási  és 
Kulturális  kabinetjének  vezetõje 
arról  beszélt,  hogy  az  oktatás  a 
legjobb  befektetés,  és  emlékez
tetett  arra,  sajnálatos  módon  a 
magyar  oktatásban  eluralkodott  a 
mennyiségi szemlélet, amely mér
hetetlen  károkat  okozott  és  okoz 
jelenleg is. 

–  Az  SZDSZ  olyan  pusztítást 
végzett  az  oktatásban  az  eltelt 
húsz  évben,  amire  nincs  példa 
Európában  –  jelentette  ki  Dúró 
Dóra.

Az  elõadó  kifogásolta,  hogy 
Magyarországon  sok  a  diplomás 
munkanélküli  és  nem  becsülik 
kellõképpen a szakmunkásokat.

Dúró  Dóra  elmondása  szerint 
csak  a  Jobbik  beszél  nyíltan  a 
cigánymagyar  együttélés  problé
máiról,  pedig  a  kérdést  meg  kell 
oldani, hiszen megtörténik, hogy a 
cigány gyerekek verik a tanárokat.

–  Erõsíteni  kell  a  pedagógu
sok  szerepét  a  társadalomban  és 
az  iskolákban,  és  szükség  van  a 
magyar nemzettudat erõsítésére a 
történelem, a magyar irodalom, és 
a zene oktatásán keresztül – jelen
tette ki Dúró Dóra.

Az  elõadó  jelezte,  kívána
tos  lenne  létrehozni  a  Magyar 
Õstörténeti  Intézetet,  június  4ét 
pedig  nemzeti  emléknappá  kell 
nyilvánítani.

Stummer János, a  Jobbik  Nem
zetpolitikai  kabinetjének  tagja 
kifogásolta, hogy a pályakezdõ fia
talok  nem  tudnak  elhelyezkedni 
a  munkaerõpiacon,  és  a  Jobbik 
azt szeretné, ha a magyar fiatalok 
saját hazájukban boldoguljanak.

Az  elõadó  emlékeztetett  arra, 
hogy a fiatal családok nem mernek 
gyermeket  vállalni,  és  változtatni 
kell ezen a felfogáson.

–  A tanulás  és  a  tisztességes 
munka  jelentheti  a  nemzet  meg
maradását – közölte az elõadó.

  Papp János

Kampányindító gyûlésen mutatkozott be Süle-Szigeti Gábor

Radikális változást akar  
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
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A valóság megnyugtat
Az Érdi Újsággal kapcsolatos korábbi (novemberi) képviselő-testületi polémia 
arra késztetett, hogy közreadjak néhány vonatkozó információt. Bizonyos 
rálátásom van az Érdi Újság elfogadottságára, a lakosság körében szerzett 
tapasztalatokra és az újság terjesztésében szerzett információkra. Konkrét, 
akár adatokra támaszkodó értesüléseim szerint az érdi lakosság szereti az 
Érdi Újságot. Várja megjelenését, kéri a lapot – a terjesztőktől sokszor két pél-
dányt is kérnek, hogy a család minden tagjához eljusson. A lakosság ebben 
a formában, szellemiséggel, és tartalommal szereti az újságot, kéri és várja 
a megjelenését. Legkedveltebb rovatok között szerepelnek az oktatással, a 
városi csatornázási programmal, a sporttal, a kulturális élettel és a képviselő-
testület által elfogadott rendeletekkel kapcsolatos hírek.

Az Érdi Újság terjesztésével – tudjuk – a közelmúltban komoly gondok 
voltak. Mára ez jelentősen javult, éppen a lakosság követelésére: maga a 
lakosság lépett fel a terjesztés javítása érdekében, nem tűrve a korábbi 
kialakult helyzetet. Magam a terjesztés szervezése során szinte tömegekkel 
beszéltem, akik követelték az újságot, eljárva az önkormányzatnál is annak 
érdekében, hogy kapják az újságot. Maguk a terjesztők sok helyen fontosnak 
érzik a lap terjesztését, van olyan terjesztő, aki saját szavai szerint magáénak 
érzi ezt a szellemiséget, és van olyan vélemény is, mely szerint, „ha baloldali 
irányultságú lenne a lap, ki se vinném”! 

Az önkormányzatban lezajlott kapcsolódó polémia, amely a volt polgár-
mester féle baloldali szándék és javaslat körül lángolt fel, tipikus baloldali 
hatalmi attitűd, amit a közelgő választások kampányszándékai magyaráz-
nak. A baloldal ugyanis mindig erőszakos módon érvényesítette akaratát, 
nem törődve az emberek egyéni sorsával, akaratával. Világosan látjuk a 
történelmi tapasztalatainkból Orbán Viktornak azt a mára már szállóigévé 
vált megállapításának valóságát, mely szerint a baloldal, ha hatalomra 
jutott, mindig rárontott a saját népére /Tusnádfürdő/. Nem véletlen! Azokat 
az egoista, a saját meggazdagodásra kidolgozott „elméleteket”, amelyeket a 
baloldal képvisel, nem lehet konszolidált módon elfogadtatni az emberekkel, 
a társadalommal, csak erőszakkal. Innen ered az állandó hazudozási kényszer, 
amelyet a baloldali táboron belül csak úgy lehet elfogadtatni, ha rendszerben 
hazudoznak.

Meg kell tehát védeni az Érdi Újságot a baloldali maffiáktól, mert a kultú-
ránkról, a lelkünkről, a békénkről van szó. Az újság így jó, ahogy van.

A tartalmat sok tekintetben lehet változtatni, de a lakosságközeli tájékoz-
tatást nem szabad átpolitizálni! Ebben a formában, ezzel a tartalommal az 
Érdi Újság közösségteremtő erővé vált, összetartja az érdieket.

Ezt kell megvédeni a baloldali szándékoktól. A baloldal magára nézve 
sokkal veszélyesebbnek tartja a szabad véleményeket, tart, sőt, egyenesen 
fél a más véleményektől és ezért csak diktatorikus, fasiosztid módszereket 
alkalmaz a más vélemények elhallgattatására.

Ha figyelmesen áttanulmányozzuk a Tízparancsolatot, világossá válik, 
hogy az egyaránt védi az egyén és a közösség érdekeit. Az egyén és a közösség 
érdekeinek összehangolását a baloldal soha nem volt képes megoldani. Ezt 
most az Érdi Újság megközelítette. Ezt kötelességünk megvédeni, éppen a 
lakosság érdekében. Nem engedhetjük meg, hogy visszatérjen a vélemény- 
és a sajtószabadság baloldali korlátozása, a szabad vélemény baloldali 
büntetése! Füredy László, Érd

Olvasóink írják

helyi társadalom


