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Advent – azaz megérkezés, eljövetel
Mindig reménységgel tekintettem a
jövõbe, s úgy gondoltam, még mindig
sokan vannak, akik tudják, mi is az
adventi idõszak. Megmondom õszintén,
tavaly ilyenkor kissé megrendült opti-
mizmusom.
Valamelyik Tv csatorna afféle kis
közvélemény-kutatást készített a kará-
csonnyal kapcsolatban. A kérdés egysz-
erû volt: “Mit ünneplünk
Karácsonykor?”. A válaszok
megdöbbentettek. Az, hogy a húsvétot
összekeverték a közelgõ ünneppel,
mellbe vágott. Sokan a “szeretet
ünnepét” emlegették, meg a család
ünnepét,… bizony, elkeseredtem. Volt
egy harminc év körüli fiatalember, aki
kerek perec bevallotta, hogy fogalma
sincs, mit ünneplünk Karácsonykor.
Ezen elkeseredve, de ugyanakkor felbuz-
dulva úgy döntöttem, írok néhány sort
ezekrõl az idõkrõl, ünnepekrõl.
Azt tapasztalom, hogy téves
elképzelések vannak még azok között is,
akik nagyjából sejtik, mit is jelent az
ADVENT. Általában várakozást értenek
alatta, holott a szó jelentése megérkezés,
eljövetel, a latin adventus szóból. Az
egyház (s ez alatt most bármelyik keresz-
tyén/keresztény egyházat értem) az
“Adventus Domini”-ra készül, azaz az
“Úr érkezésé”-re.
A Szentírás szerint Jézus Krisztusnak két
megjelenése volt/lesz a Földön. Az elsõ a
karácsonyi ünnepkörben megünnepelt
születése, amikor emberként jelent meg a
világban, hogy végrehajtsa az Atya
(Isten) megváltási tervét. S lesz még egy

eljövetele, amikor – mint teljhatalmú úr –
eljön ítélni élõket és holtakat, ki-kit asze-
rint, hogy jót tett-e vagy gonoszat
életében. (“Mert mindnyájunknak lep-
lezetlenül kell odaállnunk a Krisztus
ítélõszéke elé, hogy mindenki megkapja,
amit megérdemel, aszerint, amit e test-
ben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.”
– 2Kor 5:10). Ez a második eljövetel
nem mindenki számára lesz öröm. Éppen
ezért készülnünk kell rá, hogy még
idõben meg tudjunk állni ama ítélõszék
elõtt. Soha nem késõ, mindig meg lehet
térni, meg lehet változtatni az eddigi
téves életvitelt, utat, de csak egyszer.
Isten életünk utolsó pillanatáig ad
lehetõséget, s sok esetben ezt az idõpon-
tot addig hosszabbítja, amíg látja, hogy
van remény a helyes döntésünkre. Erre a
második megjelenésre való felkészülés-
nek az idõszaka, és nagy lehetõsége az
adventi idõszak! Krisztus elsõ eljövetele
óta van lehetõségünk, hogy örök életet
nyerjünk. Éppen ezért – miközben a
kegyelmi idõ kezdetére emlékszünk, s
ezt ünnepeljük, mint Isten ajándékát –

készüljünk arra a bizonyos második
eljövetelre, ami egyszerre lesz félelmetes
és csodálatos – hitem szerint.
(“Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy
lesz az Emberfia eljövetele is.

Mert amiképpen azokban a napokban, az
özönvíz elõtt, ettek, ittak, házasodtak és
férjhez mentek egészen addig a napig,
amelyen Nóé bement a bárkába, és sem-
mit sem sejtettek, míg el nem jött az
özönvíz, és mindnyájukat el nem sodor-
ta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.

Akkor ketten lesznek a mezõn: az egyik
felvétetik, a másik otthagyatik, két asz-
szony õröl a kézimalommal: az egyik
felvétetik, a másik otthagyatik.

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok,
hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

“Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a
ház ura, hogy melyik õrváltáskor jön a
tolvaj, virrasztana, és nem hagyná
betörni a házába.

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az
órában jön el az Emberfia, amelyikben
nem is gondoljátok!” - Mt 24:37-44)

Senkit nem akarok térítgetni, de úgy
éreztem, szükséges némelyeknek egy kis
eligazodást nyújtani, hogy tisztában
legyenek az ünnepi idõszak lényegével.

Czakó István
Nemzeti InternetFigyelõ

A Jobbik Leányfalui
Szervezetének hírlevele

Wass Albert
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Kinek fáj a kettõs kereszt Leányfalun?
Sem a polgármester, sem a képviselõtestület nem járult hozzá

a leányfalui Jobbik keresztállító missziójához
Az, hogy a polgármester a kép-
viselõtestület egyhangú támogatásával
elvetette a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Leányfalui Szervezetének
kettõs kereszt állítására vonatkozó
kérelmét, az mindenképpen fáj a
szervezet tagjainak, akik semmi mást
nem kértek, csupán egy helyet a község
területén, ahol saját költségükre kívántak
keresztet állítani.
A Jobbik advent idején történõ keresztál-
lítási hagyományának fontos küldetése
van. Ma, amikor a társadalom jelentõsen
elanyagiasodott, amikor a szeretet kife-
jezése sokak számára kézzelfogható
anyagiakban testesül csupán meg,
amikor a szeretet és a béke, az egymás
iránt érzett tisztelet és az összetartozás
fontossága karácsonykor is nagyon sok
családban már csupán egy távoli érzés,
fontos, hogy az emberek ismét meg-
találják egymást, megértsék egymás
hangját, gondolatait. A felállítandó kettõs
keresztnek pontosan az lett volna a célja,
hogy erre figyelmeztessen, hogy
lehetõséget biztosítson a bevásárlások
forgatagában megállni ennél a kereszt-
nél, elmondani egy imát és elgondolkod-
ni az ünnep valódi értelmén. Leányfalun
is ezt szerette volna megvalósítani az a
kisebb közösség, amely ez év szeptember
22-én alakult olyan magánemberekbõl,
akik fontosnak tartják a nemzet, a haza, a

magyarság sorsát, mert veszélyben érzik
azt. Leányfalu Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének nyil-
vános, rendkívüli ülésén, november 10-
én a Polgármester úr azonban a kettõs
keresztet hatalmi szimbólumként értel-

mezte, továbbá azzal érvelt, hogy a ket-
tõs kereszt a Jobbik címerében is megje-
lenik, amit baloldalról egy piros, fehér,
zöld félkör fog körbe, ami mindenképpen
egy politikai szimbólum, egy politikai
pártnak a jelképe, ezért nem tudja elfo-
gadni, hogy egy ilyen szent ünnepen egy
párt jelképe kiállításra kerüljön. A
Polgármester úr tehát pártjelképnek te-
kinti a kettõs keresztet. Tekinti ezt annak
ellenére, hogy a kettõs kereszt a Magyar
Köztársaság címerében is ott van, és
végigvonul a vérzivataros magyar
történelmen.
Vancsó Géza alpolgármester szerint is ez
a kettõs kereszt csupán egy politikai párt
megjelenítése lenne.
Mi, leányfalui jobbikosok ezúton is kije-
lentjük, hogy számunkra a kettõs kereszt
nem a pártmegjelenítés, hanem a
figyelemfelkeltés, a magyarságtudat, a
nemzeti összetartozás szimbóluma és a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
emblémájában is éppen ezért szerepel.
Nagyon sajnáljuk, hogy sem a
Polgármester úr, sem a képviselõtestület
többi tagja nem akarja, vagy nem meri
megérteni ennek jelentését.

Leányfalu, 2009. november 17.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Leányfalui Szervezete

Kettõs kereszt Fertõszentmiklóson.
Hasonlót kívánt állítani a leányfalui

Jobbik is, igaz, csak az adventi
idõszakra, azonban mind a leány-
falui polgármester, mind az alpol-
gármester valamennyi képviselõ
egyetértésével, egy politikai párt
megnyilvánulásának tekinti azt.

A leányfalui Jobbik nyilatkozata a pomázi kettõs kereszt megrongálása kapcsán

A Jobbik Leányfalui Szervezete elítéli
azt a vandál cselekedetet, mely Pomázon
történt, s mely a magyarság egyik leg-
fontosabb jelképe, a hagyományosan

Advent idején felállított kettõs kereszt
ellen történt. Felháborítónak és elfogad-
hatatlannak tartjuk, hogy amíg a magyar-
ságtól elvárják, hogy az ország szívében
és több más pontján állítandó menórát
elfogadja, sõt a parlamenti pártok vezetõi
szinte egymást taposva tolonganak egy
olyan jelkép felállítási eseményén, mely-
hez a magyarságnak semmi köze, addig
szent jelképeinket széttörik, megalázzák,
zászlóinkat megtapossák, magyarsá-
gunkban meggyaláznak minket.

Megdöbbentõ, de számunkra nem
meglepõ Erdõ Péter bíboros nyilatkozata,
mely szerint a katolikus egyház nem tud
azonosulni a jobbikos keresztállítá-
sokkal. Erdõ Péter az MTI-n keresztül

eljuttatott véleményét kellõ súllyal nem
indokolta meg.

Annál inkább elismerésünket és megbe-
csülésünket fejezzük ki azoknak a
papoknak és lelkészeknek, akik hitük-
nek, lelkiismeretüknek és magyarságtu-
datuknak megfelelve segítik és eddig is
segítették ennek a missziónak a meg-
valósítását.
Elvárjuk a rendészeti szervektõl, hogy a
pomázi kettõs kereszt gyalázatos
megrongálása ügyében tegyék meg a
szükséges lépéseket.
Adjon az Isten szebb jövõt!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Leányfalui Szervezete
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Az, hogy a Polgármester úr és a
képviselõtestület egy emberként elutasí-
totta beadványunkat, amibõl egyébként
kettõ volt, jelen sorok íróját nem lepte
meg. A második beadványunkban már
nem Advent idejére kértük a terület-
foglalási engedélyt, hanem ötven napra,
ami ugyan advent idejére esett, de ez
nem jelenti azt tisztelt Polgármester úr,
hogy ne tudnánk, mikor kezdõdik, és
mikor ér véget az adventi idõszak. Ugye
ezt Ön sem gondolja komolyan? Ha a
Jobbik jelvényét akartuk volna kiállítani,
akkor azt állítjuk ki, és akkor ahhoz
kértük volna a hozzájárulásukat. A kettõs
kereszt és a Jobbik jelképe között azon-
ban jelentõs különbség van, amit pillana-
tok alatt észre lehet venni. 
Az apostoli kettõs kereszt a magyar
államiság jelképe, mely szorosan össze-
függ a nemzetállam megalakításával,
Szent István királyunk megkoronázásá-
val (1000 karácsonyán) és a kis Jézus
születésével. Ez akkor is így van, ha
igyekeznek pártpolitikai elemeket
beleszõni az elutasítás okaként. Úgy
érezzük, hogy mind a polgármester, mind
a képviselõtestület nem annyira érzi
szükségét az egymás iránti szeretet és a
magyarságtudat erõsítésének, mint aho-
gyan azt több esetben hangsúlyozta,
például 2008 õszén, mikor valóban min-
dannyiunk örömére és egyetértésével a
Polgármester úr levetette a középüle-
tekrõl az európai uniós zászlókat, jelké-
pes módon így tiltakozva a szlovákiai
magyarokat ért támadások, elsõsorban a
magyar iskolákra ráerõszakolt "hibrid-
tankönyvek" ellen. A Polgármester úr
akkor azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy
nem kerül ki Leányfalu közintézmé-

Jövõ Adventkor Leányfalun is állni fog a kettõs kereszt
nyeire az uniós zászló, amíg az Európai
Unió nem ítéli el, vagy nem foglal állást
a szlovákiai magyarok ügyében (Kossuth
Rádió 2008-10-17.).
Ez volt az ígéret, az uniós lobogók pedig
idõközben szép csendben visszakúsztak
a közintézmények zászlótartó rúdjaira.
Az Európai Unió azonban nemhogy
állást nem foglalt ebben a kérdésben,
hanem tovább adta a lovat a szlovák
nacionalista, magyarságot üldözõ kor-
mány alá, hiszen azóta magyarul meg-
szólalni sem lehet a szlovák területeken,
mert aki ezt teszi, az jelentõs bírságra
számíthat. Ráadásul a tótok rendkívüli
örömmel tapsoltak, amikor a cseh Klaus
kiharcolta a Benes-dekrétumok életben
tartását. Szóval a helyzet nemhogy javult
volna, hanem rosszabbodott, az eu zász-
lók pedig ennek ellenére szép csöndben
visszakerültek Leányfalun a helyükre.
Slota pedig kettõs kereszteket állít szerte
Szlovákiában, mert mély meggyõzõdése,
hogy az "õsi szlovák jelképnek" minden-
hol ott kell lennie.
Szóval itt tartunk Leányfalun ebben a
kérdésben. Amíg Leányfalu vezetése
menekül a kettõs kereszt elõl, addig jól
esõ érzéssel vesszük tudomásul, hogy a
környezõ településen élõk megértették a
kettõs kereszt üzenetének lényegét,
hiszen Szentendrén, Pomázon, Buda-
kalászon, Tahitótfaluban, Szigetmonos-
toron állnak a kettõs keresztek és senki
sem acsarkodik miattuk, hanem inkább
odamennek az emberek, és egy-egy gyer-
tyát gyújtanak annak tövében.
Nagyon fontos, hogy mindenképpen
kitérjek még egy mozzanatra a Polgár-
mester úr reagálásával kapcsolatban. A
Leányfalui Hírek legutóbbi számában

Nyíri Csaba így fogalmaz: 
"Amint az várható volt, a Képviselõ-
testület higgadtan és bölcsen, indulatok-
tól mentesen - bár az egyik jobbikos
jelenlévõ anélkül készített hangfelvételt
az ülésrõl, hogy elõzetesen engedélyt kért
volna - tárgyalta meg tájékoztatómat és
biztosított támogatásomról."
A Polgármester úr ugyanebben a
cikkében ezzel kapcsolatban azt már nem
közölte az olvasókkal, hogy az a
bizonyos jobbikos jelenlévõ (ezen sorok
írója) nem csupán jobbikosként, hanem
egyben újságíróként is részt vett a nyílt
képviselõtestületi ülésen, ahol sem
engedélyt kérni, sem bejelenteni nem
kell a hangfelvétel készítését. Az is
kimaradt a közlésbõl, hogy másnap errõl
email útján részletesen tájékoztattam
Leányfalu Nagyközség Jegyzõjét, misze-
rint a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének Etikai Kódexe, 3.§ 3.2.4
pontjának megfelelõen jártam el, mely
kimondja: Nyilvános rendezvényen nem
tekinthetõ rejtett felvételnek, ha a jelen-
lévõk nem tudják, hogy felvétel folyik.
Ráadásul ebben az esetben rejtett
felvételrõl sem beszélhetünk, hiszen a
hangrögzítõ berendezés mindenki
számára jól látható volt. A Polgármester
úr viszont semmilyen jogszabályra nem
hivatkozott, amikor írásában erre utalást
tett.
A kettõs kereszt hiánya Leányfalun
sokaknak igenis fáj. De a Jóisten velünk
van, és jövõ Adventkor Leányfalun is
állni fog a kettõs kereszt.

Bella Árpád
sajtóreferens

Jobbik Leányfalui Szervezet

Õszinte aggodalommal írom e felhívást
és kérem, vegyék komolyan, fontolják
meg tartalmát. Köszönöm.
Országunk végveszélybe került. Közös

állami, és nemzeti vagyonunk elbitor-
lása, elzálogosítása tény. Nemzetünk
rabszolgasorba taszításának, a Magyar
föld, s a vízbázisunk átjátszásának nap-
jait éljük, az ország minden magyarlakta
zugában összefognak az emberek, hogy
ezt megakadályozzák. Utolsó esélyként
az új erõ, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom és Párt keretein belül teszik,
tesszük ezt. Joggal kérdezhetik, miért a
Jobbik? Mert a Jobbik soha nem írta, és
nem is írna alá sem olvasva, sem

olvasatlanul a Magyar föld idegen
kezekbe juttatásáról szóló dokumentu-
mot! Azonban ezt a parlamenti pártok
mindegyike megtette. A Lisszaboni
Szerzõdés egyenlõ a nemzetek, így a
magyarság felszámolásával is! 
Földnélküli ország nincs, a föld a HAZA,
mely semmi pénzen nem eladó! Nem
akarunk mi is Palesztina sorsára jutni.
Ez most sorskérdés!
Mindezt megakadályozni csak közösen
tudjuk, ezért társaimmal várjuk minden
országunkért aggódó, érte tenni akaró
patrióta jelentkezését sorainkba -

tagként, pártoló tagként, illetve szimpa-
tizánsként. 

Szebb jövõt!
Leányfalu, 2009. november 17.  

Rubóczki László,
a Jobbik

Magyarországért
Mozgalom  

helyi vezetõje

Elérhetõségeink:

E-mail: leany-
falu@jobbik.hu

Telefon: 0620 424 92 11

Adjon az Isten, tisztelt Leányfaluiak!



Valamennyi kedves Olvasónknak áldott, békés
karácsonyt és

reményteli új esztendõt kívánunk!
Adjon Isten minden jót
ez Új Esztendõben,
Jobbakat, mint ami volt
Az Ó Esztendõben.
Jó erõt és egészséget,
Bort, búzát és békességet!
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A Sajóbábonyban történtek óta a kor-
mányzat újabb fokozatba kapcsolt; a
Jobbik és a Gárda folyamatosan növekvõ
népszerûsége megrémítette õket. Elké-
pesztõ antidemokratikus ámok-
futásnak lehetünk tanúi.
A Jobbik választ vár az orszá-
gos rendõrfõkapitánytól a va-
sárnapi események kapcsán: a
megállapodást korábban jegy-
zõkönyvben rögzítette a két fél
a rendezvény vonatkozásában.
Ezt nem mi, hanem a rendõrség
rúgta fel, akiknek a négyes szá-
mot ajánljuk a figyelmükbe.
Arra kérjük õket, mivel négy
hónap van csak hátra ebbõl a
ciklusból, hogy ne legyen egy
négy százalékos, antidemokratikus kor-
mány bábja. Utána egy újabb négy éves
ciklus jön, amely során a Jobbik a
legszigorúbb módon fogja megtorolni a
jogtalanságokat.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
szükségesnek tartja a parlamenti ellenzék
részérõl is, hogy fogalmazza meg véle-
ményét az eseményekkel kapcsolatban.
Amennyiben a kormány egyértelmûen
antidemokratikus módon támadná a
Fidesz szimpatizánsait, mert azok
narancssárga mellényt viselnek a
Fidesz rendezvényein, a Jobbik és én is

félretenném a pártpolitikai ellen-
téteinket, és kiállnék a fideszesek mel-
lett, igyekeznék megvédeni õket a
hatalmi túlkapásoktól. Orbán Viktor-

nak ebben a helyzetben a hallgatás
cinkos beleegyezést jelent. Nem arra
kérem, hogy értsen egyet velünk,
csupán arra, hogy legyen keresztény,
magyar ember, és álljon az igazság és az
üldözött oldalára.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz
rémhírterjesztés és uszítás miatt, mivel
Sajóbábonyban a cigányok elmondták,
hogy õket felheccelték. Valakik meg-
rendezték a balhét, amelyben a Jobbik
és a Gárda ártatlan volt, most mégis raj-
tuk csattan az ostor. A Jobbik az

Alkotmánybírósághoz fordul az egyen-
ruha viselését tiltó miniszteri rendelet
kapcsán. Ha azt a logikát továbbvisszük,
hogy magyar ember nem viselhet fehér

inget és fekete mellényt – ami a
népviselete –, akkor meg kell
szüntetni Magyarországon a
kipa vagy a cigánykalap
viselését, mert esetleg egye-
sesekben az kelt félelmet. Az
összes nagykövetségnek levelet
fogunk írni, hogy tájékoztassák
a hazánkba érkezõ honfitár-
saikat arról, hogy Magyar-
országon ízlésterror jött létre,
és lehet, hogy viseletük miatt
rendõrségi eljárás vár rájuk.
Emellett polgári engedetlenség-

re is szükség lehet. Vagyis arra kérünk
mindenkit, hogy ahol és amikor teheti,
viseljen fehér inget és fekete mellényt.
Azt is tudjuk, hogy az alattomos cél a
Jobbik 2010-es választásokon való indu-
lásának a megakadályozása. De üzenjük,
hogy nem félünk, mert az igazságért har-
colunk. Ha Kiss Róbert fõkapitányt vagy
engem börtönbe zárnak koholt vádakkal,
akkor száz Kiss Róbert és száz Vona
Gábor áll majd a helyünkre.

2009.11.25.
Vona Gábor,

a Jobbik elnöke

Ízlésterror jött létre: a Jobbik feljelentést tesz és Alkotmánybírósághoz fordul

A november 15-én szétvert kocsi

Leányfalui Szebb Jövõ - hírlevél; Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Leányfalui Szervezete Elérhetõségünk: leányfalu@jobbik.hu, Telefon: 06 20/424 9211
Ajánlott internetes portálok: Nemzeti InternetFigyelõ http://internetfigyelo.word-
press.com; Barikád http://barikad.hu; Szebb Jövõ http://szebbjovo.hu/; Szent
Korona Rádió http://szentkoronaradio.com/; Alternatív Hírportál http://althir.org/

A Jobbik Leányfalui Szervezete ezúton
fejezi ki köszönetét és nagyrabecsülését
annak a nyugdíjas házaspárnak, akik
szerény anyagi tartalékukból, erejük felett
járultak hozzá a hírlevél megszületéséhez
és megjelentetéséhez.
Kívánunk nekik hosszú, boldog életet!

Adjon az Isten szebb jövõt!


