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A szombati ebéd utáni csendes 
sziesztát váltotta fel az a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
lakossági fórum, amely zsúfolá-
sig megtöltötte a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ nagyter-
mét, csarnokát, sőt a bejárati 
részt is, ahol egy igazi jurta 
is állt. Pártvezetők a színpa-
don és lelkes párttagok, illetve 
szimpatizánsok a nézőtéren. 
Érezhetően büszkék rá, hogy 
mára második erővé nőtte ki 
magát a párt Magyarországon, 
és legtöbbjük szerint 25-30 szá-
zalékon, de sokak szerint még 
ennél is jobban, azaz győze-
lemre áll! 

 – Az emberek igazi, gyökeres 
változást akarnak, ami radiká-
lis fellépés nélkül nem megy. 
Még levegőt is csak radikálisan 
szabad venni! – mondta nagy 
lélegzetvétel után egy Jobbik-
szimpatizáns még a fórum előtt 
zsongó csarnokban. 

 – Meg kell kezdenünk a 
felkészülést a radikális, átütő 

változásra. Ezen a tavaszon 
hamarosan sorsfordító döntést 
hozhatunk. A Jobbik készen 
áll, hogy az ország megmentése 
érdekében átvegye a kormány-
zást, hiszen a legerősebb fegy-
ver, az igazság, a mi oldalunkon 
áll! – talán így lehetne röviden 
összefoglalni Vona Gábornak, a 
párt miniszterelnök-jelöltjének 
mondandóját, hiszen zászlójuk-
ra tûzték a teljes számonkérést 
és a radikális változást! Beszéde 
előtt azonban egy kis néptánc-
ban gyönyörködhettünk, majd 
Szilágyi György elnöki kabi-
net vezető felkérte a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
Pest megyei 8. számú választó-
kerület országgyûlési képviselő-
jelöltjét, az érdi alapszervezet 
elnökét, Süle-Szigeti Gábort, 
hogy mondjon pár szót a meg-
jelenteknek. Ennek lényege az 
volt, hogy a Jobbik program-
ja nem kampányanyag, hanem 
egy hosszú távú nemzetmentő 
terv része. 

– Nemzetünk fennmara-
dásának érdekében – mondta 
– új közösségi szemléletet kell 
bevezetnünk, aminek alapját 
a Szent Korona alkotmányá-
nak értékrendje jelenti. Első és 
elkerülhetetlen feladatunk az 
igazságtétel, azaz a korábbi és 
jelenlegi vezetők teljes és visz-
szamenő elszámoltatása, fele-
lősségre vonása. Az önfenntartó 
közösség alapja a család, ezért 
meg kell szüntetnünk a csalá-
dok kiszolgáltatottságát. 

Vona Gábor pártvezetőt, kor-
mányfőjelöltet dübörgő taps 
fogadta a színpadon, sőt, szinte 
valamennyi kijelentését végig 
kísérte a félezernyi tömeg han-
gos tetszésnyilvánítása.

 – Most már biztosan tudom, 
hogy nem olyan országban 
fogok meghalni, mint amilyen-
ben születtem – mondta. – Hála 
a magyar nemzetnek, hogy a 
nagy bajban újra magára talált, 
hogy a szakadék mélyén ugyan, 
de újra feléledt, és elindult felfe-
lé. Ha kell, a huszadik, ha kell, 
az első sorból fogok harcolni, a 
lényeg, hogy nem menekülni, 
bujkálni, hanem küzdeni fogok 
a végső győzelemért! Mert nem 
elégszünk meg a második hely-
lyel, a második erő szerepével, 
az elsők akarunk lenni, hogy a 
radikális változást véghez tud-
juk vinni! Ha ezt az országot 
rendbe tesszük, hiszem, hogy 
akkor majd újra jó lesz itt élni, 
és nem kell többet a nemzetünk 
elsorvadásáról beszélni. Azért 
vagyunk radikálisak, mert ilyen 
a helyzet, lejárt az udvariasság, 
a mellébeszélések, a maszatolá-
sok ideje! Magyarország most 
beteg, életmentő mûtétre van 
szükség! Meg kell védenünk a 
magyar piacokat, a magyar ter-
mékeket, a magyar embereket!

A beszédből kitûnt: ha hata-
lomra kerülnek, az államadós-
ságot újra fogják tárgyalni, a 
multinacionális cégeket bevon-
ják a közteherviselésbe, a kor-
rupciót fel fogják számolni, a 
szociális rendszerben pedig 
közmunkához és szociális 
kártyához kötik a segélyezést. 
A mezőgazdaságnak és az arra 
épülő élelmiszer- és feldolgo-
zó- iparnak visszaszerzik az 

elvett hazai és külföldi piacait, 
az építőiparban pedig megszün-
tetik a lánctartozást, a multik 
elképesztő versenyelőnyét. 
Ígérik, a devizahitelek forinto-
sításával a kilakoltatás előtt álló 
családokat megmentik. 

– Bennünket nem érdekel 
– folytatta –, hogy mit fog szólni 
Brüsszel, Washington, Moszkva 
vagy Tel-Aviv, csak az érdekel: 
mit fog szólni Magyarország és 
a magyar emberek? Azt akar-
juk, hogy végre Magyarország a 
magyaroké legyen, hogy végre 
elinduljunk a valóban szebb 
jövő felé, hogy népítéletet hoz-
zunk az elmúlt húsz évről, 
hogy megtörténjék a szükséges, 
radikális változás. Az oktatás, 
a kultúra, a média szétverte a 
nemzettudatunkat, megtörték a 
lelkünket, ezért vissza kell adni 
az embereknek a lelkierejüket! 
A magyar média mindennek 
az alja, ezért be fogjuk zárat-
ni a TV2-t és az RTL Klubot, 
mert csak a mocskot, a szeny-
nyet zúdítják ránk. Értékeinket, 
önbecsülésünket meg kell men-
teni, mert az utolsó órában 
vagyunk!

Vona Gábor mindenkinek 
szebb jövőt kívánva búcsú-
zott – sokan a Viktoria-jelzés-
sel köszöntötték –, de néhány 
„lakossági” kérdésre, illetve 
válaszra azért még jutott idő. 
Természetesen most is szóba 
került a cigányság, a bûnözés. 
A fővendég megemlítette, hogy 
a cigányság az ország számos 
pontján olyan elviselhetet-
len kriminológiai nyomás alá 
helyezte az ott élőket, amelyet a 
kormányzat nem akart és nem is 
tudott kezelni. A főképp a balol-
dal által önző politikai célokból 
felhergelt cigányságban kiala-
kult az a kép, hogy a magyarság 
az ellenségük, és szinte morális 
felmentést kaptak a bûnözési 
életforma követése alól. Éppen 
ezért szükségesnek tartja a 
rendőrség megerősítését és a 
csendőrség felállítását, valamint 
az önfenntartó börtönök létre-
hozását. 

Lesz tehát bőven munkájuk 
a szebb jövőért, ha hatalomra 
kerül a Jobbik.

 Temesi László 

Érdi jobbikos lakossági fórum a felemelkedésrõl

Vona Gábor: Radikális, átütõ  

változást akarunk!
A Jobbik mint nemzeti erõ lehet a legfõbb garanciája 
nemzetünk felemelkedésének! – hangzott el a párt sok-
sok fórumán, így ez volt a mottója az érdinek is. Ilyen 
és ehhez hasonló mondatok repkedtek a levegõben, és 
mindenki azt kaphatta ki magának, amelyik számára a 
legszimpatikusabb volt, illetve, amire vágyott a lelke. 
Bõven válogathattak belõlük a hívek, mert a másfél 
óra alatt Vona Gábor kormányfõjelölt vezérletével 
hangzatosabbnál hangzatosabb kifejezésektõl zengett 
a terem.

Vona Gábor kormányfõjelölt és Süle-Szigeti Gábor képviselõjelölt
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Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2010. április 14. (szerda) 12.00–18.00
2010. április 15. (csütörtök)  8.00–18.00
2010. április 16. (péntek) 8.00–13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szerint a Magyar Köztársaságban min-
den gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, 
abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a 
tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezett-
ség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről:
• az óvoda véleménye alapján,
• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
• szakértői vélemény alapján

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• az eredeti óvodai (szakértői) vélemény
• születési anyakönyvi kivonat
• lakcímbejelentő
 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje 

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ismét megrendezi

Diákgála 
elnevezésű programját a városi Szepes Gyula Művelődési Központban

2010. március 31-én, 17 órai kezdettel

A Diákgálán tanulóink ének, komolyzene, tánc, jelenet, vers és próza, valamint egyéb 
kategóriákban mutathatják meg tehetségüket.

Az előadásnak a nagyközönség előtt való bemutatkozáson túl – nem titkolt –  
jótékonysági szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány forrásainak bővítése. 

A bevétel a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók támogatását biztosítja.

Támogatójegy:  1000 Ft  (belépésre nem jogosít)
Belépőjegy:  500 Ft
Családi jegy: 1000 Ft (3 fő belépésére jogosít)

Jegyek elővételben kaphatók:  Vörösmarty Mihály Gimnázium 
2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Jegyek a helyszínen is kaphatók.

Elérhetőség:  Telefon/fax: 06-23/365-671 
www.vorosmarty-erd.sulinet.hu

  Iskolavezetés
 Diákönkormányzat 

Figyelem!
Érd központjában a Bolyai János Általános Iskola Erzsébet u. 24–32. sz. alatti épületében 
2010 szeptemberében is indítunk emelt szintű oktatást matematikából és idegen nyelv-

ből (angol, német).

Jelentkezési lap kérhető az általános iskolákban és iskolánk titkárságán.
Telefonos megkeresésre e-mailben is küldünk jelentkezési lapot.

Telefon: 06-23/365-023

Jelentkezési határidõ: 2010. március 31.


