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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!

Nem a jobboldalnak kell összefognia,
hanem a nemzeti oldalnak!
„Rend, Jólét, Ébredés. Ezzel a hármas jelszóval indítok heti rendszerességgel cikksorozatot, de nem a magam szórakoztatására, hanem hogy vitára ingereljek, hogy problémákra világítsak rá, hogy megoldásokat keressek, és hogy
kiutat találjak. Hiszem, hogy Magyarországra szebb jövõ várhat. Hiszem, hogy többre vagyunk képesek, és többet
érdemelünk a jelenleginél. Hiszem, hogy semmi másra nincs szükség, mint hitre, erõre és akaratra. Jóistenbe és
nemzetbe vetett hitre, a magunk erejére és tenni akarásra. Most útjára bocsátandó írásaimmal bizonyítani kívánom,
hogy a magyarság számára nem vágyálom a rend, a jólét és az ébredés. Sõt, csupán a kezünket kell kinyújtanunk
érte. Elsõ lépésként egymás felé.” (www.barikad.hu)
Idén januárban, ennek a cikksorozatnak a 23. részében a következõket jósoltam: „az elõttünk álló
másfél évben – amely permanens kampányidõszak
lesz, EP, országgyûlés, önkormányzatok – olyan
háborút indít ellenünk a jelenlegi politikai garnitúra,
annak bal- és jobboldala, amilyenre az elmúlt húsz
évben még nem volt példa.” Azóta ugyan csak három
hónap telt el, de sajnos igazam lett. Minden egyes
nap hoz egy újabb aljas hazugságot, egy szánalmas
csúsztatást vagy egy ócska provokációt. A támadássorozatban közös, hogy célpontja mindig a Jobbik és
a Magyar Gárda. Mindenki gondoljon bele, mit
jelenthet az, ha egy politikai mozgalmat, jelen esetben
bennünket, egy kórusban átkoz Gusztos Péter
(SZDSZ), Csurka István (MIÉP), Kolompár Orbán
(OCÖ), Kövér László (FIDESZ), Lendvai Ildikó
(MSZP), Dávid Ibolya (MDF), Zoltai Gusztáv
(MAZSIHISZ) és Dósa István (Õrzõ Gárda). Ha a jelenlegi rendszer minden egyes szereplõje a vesztünket
akarja, ha más-más okokból, de ennyire rettegnek
tõlünk – tõlünk, akiknek nincs semmijük, „csupán” a
legkisebb szegény legény jussa: az igazság –, akkor
bizton állíthatom: valamit nagyon jól csinálunk.
Felmerül a kérdés: honnan ez a feneketlen gyûlölet?
Miért félnek ennyire a közélet legkülönfélébb szereplõi
tõlünk? Két oka van. Az egyik a céljainkból fakad, a
másik a módszereinkbõl.
A Jobbik 1947 után az elsõ és egyetlen olyan országosan szervezett politikai párt, amelynek fundamentuma a Szent Korona, amely fõ célként történelmi
alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítását
tûzte zászlajára. Korábban, ha volt valahol erõ, akkor
ott mindig az eszmei talapzat hiányzott, ha pedig az
eszmeiség volt adott, akkor azzal az erõ és a szervezettség nem párosult. A Jobbik mindkettõt bírja.
A célunk világos, egyértelmû, és végre erõnk is van
ahhoz, hogy ne csak a partvonalon kívülrõl mutogassunk, hanem elszenvedõi helyett alakítói legyünk az

ország és a nemzet sorsának. Ez már önmagában is
kiverné a jelenlegi garnitúra biztosítékait, de jeges
verejték akkor csorog igazán a homlokukon, amikor
ráébrednek, hogyan lett a Jobbik erõ.
Folytatása a 2. oldalon

RENDEZVÉNYNAPTÁR
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Európai
Parlamenti Kampány rendezvényeinek idõpontjai és helyszínei Pest megye 15. sz. választókerületében:
2009. május 15. (péntek) 18 óra – ÚJSZILVÁS, Faluház (elõadók: Korondi Miklós, a
Jobbik Pest megyei elnöke és Novák Elõd, a
Jobbik OVB-delegáltja).
2009. május 16. (szombat) 18 óra – ALBERTIRSA, Mûvelõdési Ház (elõadók: Korondi
Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke és Novák
Elõd, a Jobbik OVB-delegáltja).
2009. május 22 (péntek) 18 óra – CEGLÉDBERCEL, Mûvelõdési Ház (elõadók: Korondi
Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke és Novák
Elõd, a Jobbik OVB-delegáltja).
2009. május 23. (szombat) 18 óra – CSEMÕ,
Községháza Civil terme (elõadók: Korondi
Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke és Novák
Elõd, a Jobbik OVB-delegáltja).
2009. május 29. (péntek) 19 óra – CEGLÉD,
Mûvelõdési Ház Kamaraterme (elõadók:
Novák Elõd, a Jobbik OVB-delegáltja és ifj.
Hegedûs Lóránt református lelkész).
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JOBBIKOT AZ EURÓPAI PARLAMENTBE!
Nem a jobboldalnak kell összefognia, hanem a nemzeti oldalnak!...
Folytatás az 1. oldalról
Mert, ahogy 1947 óta búvópatakként csordogált csak a
Szent Korona-tan, úgy azóta nem volt egyetlen politikai párt
sem, amelyet ne felülrõl szerveztek volna, vagyis ne föntrõl
kényszerítették volna rá az emberekre. Ilyen volt az állampárt,
mint ahogy a sohasem volt rendszerváltozás pártjait is egy
asztal mellett körzõvel és vonalzóval találták ki mind. A Jobbik
az elsõ olyan társadalmi mozgalom, amely alulról szervezõdve
vált olyan erõssé, hogy versenyre tudott kelni a milliárdokon
fenntartott nagyokkal. Sikerünk nem a párt, hanem a magyar
emberek sikere, programunk nem a párt programja, hanem a
magyar nemzeté. Rendet, jólétet és ébredést akarunk! A magyar
Országgyûlésbe jutva ezért olyanok leszünk, mint egy pusztító,
de jótékony vihar. Kisöpörjük a nemzet templomából a hazugság felgyülemlett szennykupacát, és rákényszerítünk mindenkit a színvallásra.
Ugyanis a magyar politika egyik rákfenéje, hogy idejétmúlt
és hazug módon jobb- és baloldali oldalra szakítja a közéletet.
Eszerint határozzák meg magukat a politikusok, eszerint folynak a viták és eszerint köttetnek szövetségek. Mivel a frontvonal hamis, így zavaros a küzdelem, mindenki össze-vissza
tüzel. Nem tudni, ki a barát és ki az ellenség. Mennyiszer hallom a jószándékú, de naiv kérést: fogjon már végre össze a
jobboldal! Erre mondom válaszul: én nem vagyok hajlandó
összefogni Deutsch Tamással, Pokorni Zoltánnal vagy Csintalan Sándorral. Összefogni csak azzal tudok, akinek bízom a
nemzeti elkötelezettségében. Nem a jobboldal egységének illú-

zióját kell kergetni tehát, mert az egy hazug és ravasz délibáb.
A nemzeti oldalt kell végre egyesíteni! Nekem kevés, ha valaki
jobboldalinak vallja magát. Azt is tudni akarom, hogy a szíve
magyarul dobog-e!
Szeretnénk nagyon az összefogást, és azt meg is valósítjuk.
De csak azzal, aki velünk együtt nem hajlandó lemondani az
alkotmányozásról, az államadósság újratárgyalásáról, magyar
bank alapításáról, a magyar föld megvédésérõl, a finnugorizmus ámokfutásának megállításáról, a multinacionális tõkével
szemben a magyar vállalkozók és gazdák támogatásáról, a
csendõrség – „egycsapás-törvény” – felállításáról, a hazafias
nevelésrõl, a TV2 és az RTL KLUB beszüntetésérõl és a határon
túlra szakított testvéreinkrõl. Aki ezek közül akár csak egyben
is bizonytalan, mondja magát akármilyen oldalhoz tartozónak,
az keresgéljen másfelé, de ne nálunk. Az kérje fel egy táncra
Gyurcsányt, vagy gágogjon Bajnaival, de a Jobbikot messzirõl
kerülje el!
Ezúton üzenem ezért mindenkinek, aki a Jobbikra vagy a
Magyar Gárdára feni a fogát, hogy a kesztyût felvesszük, de
a mocsarukban nem fogunk megfürdeni. A becsületünket megvédjük, de nem leszünk hozzájuk hasonló, acsarkodó lelki roncsok. Bennünket ugyanis nem az tart össze, hogy másokat gyûlölünk, hanem az, hogy egymást szeretjük. Nekünk nem az a
problémánk, hogy ki a neonáci, a szélsõséges és kit kellene
betiltani, hanem az, hogy hogyan tudjuk megmenteni a magyar
nemzetet. Hiszen számunkra nem térkép e táj, hanem a mi
egyetlen hazánk: Magyarország.
Vona Gábor
a Jobbik és a Magyar Gárda Egyesület elnöke

A Jobbik adta le elsõként a kopogtatócédulákat!
Adjon az Isten!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az Európai Parlamenti képviselõválasztáson indulni akaró pártok közül
elsõként adta le az Országos Választási
Irodának az induláshoz szükséges ajánlószelvényeit, így elsõként delegálhatott
szakembert az Országos Választási Bizottságba Novák Elõd személyében, aki a
hivatalos ceremónia (fogadalomtétel)

után, magánszemélyként letette az esküt
a Szent Korona elõtt.
Alig több mint egyhetes gyûjtés után
már százezer kopogtatócédulát gyûjtött
össze a Jobbik tagsága, szimpatizánsi
köre. (Azóta többszörösére nõtt a pártunkra leadott kopogtatócédulák száma.)
Ezúton is köszönjük szimpatizánsaink bizalmát, hogy ilyen tömeges
mennyiségû ajánlószelvénnyel segítették

Felhívás!
A Jobbik Ceglédi Szervezetének tagjaihoz érkeztek az
elmúlt hetekben olyan információk, amelyeket szerkesztõségünk szeretne megosztani olvasóival.
Többen is beszámoltak arról a sajnálatos tényrõl, hogy városunkban sem lehet egy védtelen nõnek nyugodtan odasétálnia az utcai bankautomatákhoz, hogy pénzt vegyen fel
belõle. Többen is jelezték, hogy miután pénzt vettek fel az automatából, követte õket egy fenyegetõ külsejû férfi. Feltehetõleg
azzal a szándékkal, hogy elvegye a kivett pénzt. Az egyik esetben szóváltásra is sor került, ahol a korántsem barátságos külsejû egyén ténylegesen követelte a pénzt. A hölgy annak köszönhette, hogy megúszta a rablást, hogy gyorsan be tudott
ugrani az autójába és sikerült elhajtania. Ez az eset konkrétan
a Mozdony utcai CBA bejáratánál történt. Arról már szinte
mindenkinek van tudomása, hogy városunkban sorozatosan
rabolnak ki kertes házakat a jogokkal rendelkezõ bûnözõk és
elõfordult már az is, hogy fényes nappal fosztották meg mobil-

indulásunkat a választáson.
Arra kérünk minden szimpatizánsunkat, hogy ne csupán kopogtatócédulájával, hanem szavazatával is támogassa
a Jobbikot (az egyetlen nemzeti pártot)
és dr. Morvai Krisztinát (egyetemi docens,
büntetõjogász, a Jobbik EP-listavezetõje)
az EP-választások alkalmával.
Szebb Jövõt!
Korondi Miklós

telefonjától az iskolából hazafelé tartó gyereket. Lehetne még
írni esetekrõl, de nincs szándékunkban tovább borzolni a kedélyeket. Tanácsunk az, hogy ha valakivel hasonló eset történik,
akkor forduljon a rendõrséghez. Aki védtelennek érzi magát,
az pedig kísérõkkel menjen pénzt felvenni. Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!
Az aljas, gyenge jellemû deviánsok ellen csak határozott
fellépéssel lehet küzdeni, amely a rendõrség feladata. Úgy tudjuk, hogy a magyar rendõrség komoly fenntartási és szervezeti
problémákkal küzd. Szükség lenne arra, hogy az itt élõ polgárok is lépjenek biztonságuk megóvása érdekében, természetesen a törvényi kereteken belül. Erre vannak jó példák már
az országban. Ugyanakkor ki kell kényszeríteni a hatalomtól
azt, hogy az utóbbi 6-7 évben megromlott közbiztonság orvoslására szigorítson a törvényeken és adjon nagyobb hatáskört
rendõreinknek akkor, amikor az adófizetõ magyar állampolgárokat kell védeni a sajnos szavazati joggal rendelkezõ bûnözõktõl. Bûnözõmentes Magyarországot kíván a Jobbik minden
ceglédi polgárnak!
Gerjemente Szerkesztõsége
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
A Fidesz három csapása helyett,
legyen egy csapás: csendõrség!
Nemcsak a magamfajta három lánygyerekes
anyának, de minden jóérzésû embernek ökölbe
szorul a keze, amikor
olyan történetet hall, mint
ez a mai. Kiskunlacházán
egy iskolából hazaigyekvõ 12 éves kislányt támadott meg, rabolt ki és zaklatott
szexuálisan egy csoport kora-tizenéves
cigányfiúcska. Ugyanott, ahol nemrég
brutálisan meggyilkolták Nórit, a most
bántalmazott kislány barátnõjét. Mi
folyik itt, és meddig lehet ezt eltûrni?
Magyarország, ha így megyünk tovább,
minden vonatkozásban egy lecsúszott,
elszegényedett harmadik világbeli gyarmat sorsára jut. A bûnözés kérdésében is.
Az afféle országokban szokás ugyanis, hogy a bûnözést az állam nem elõzi
meg, nem fékezi meg, nem üldözi, a
bûncselekmények áldozatait teljesen magára hagyja. (E tevékenységek helyett
Sün-sün-sün felkiáltással lerohan és
bebörtönöz olyanokat, akik hangosan
bírálni merik a diktátort s sokezres rendõri erõkkel vonul minden tüntetés színhelyére, ütlegelve, lövöldözve a helyzetük ellen lázadni merõket.) A régebbi
latin-amerikai típusú, illetve harmadik
világbeli országokban jellemzõ, hogy
egy szûk, gazdag elitnek módjában áll
pénzért megvásárolni a biztonságot, zárt
lakóparkokban élve, fegyveres õrséget
fogadva, drága biztonsági berendezéseket vásárolva. A többi néhány millió
nem számít – õk oldják meg maguk a
bûnözéssel kapcsolatos nehézségeiket.
Itt tartunk most mi is, Magyarországon, az Európai Unió állítólag teljes jogú
tagállamában. Az Európai Unióban
azonban a bûnmegelõzés, az állampolgárok személyes biztonsága, vagyonbiztonsága védelmének állami kötelezettsége
fontos, megkerülhetetlen emberi jogi kérdések. Elképzelhetetlen egy szokványos
európai országban az, ami a mai magyarországi helyzet. A falusi emberek
folyamatosan félnek a terménylopásoktól, a falopásoktól – egyre inkább meggyõzõdéssé válik, hogy már nem érdemes semmit elültetni, mert úgysem a
gazda szedi le a termést, hanem a tolvaj.
S nem érdemes állatokat tartani a ház
körül, mert az is „megélhetési bûnözõk”
zsákmánya lesz. Nem beszélve az erõszakos bûncselekményekrõl.
Az emberek életének hétköznapi ré-

szévé vált az erõszaktól való reszketés.
S mintha a kiszolgáltatott emberek nyílt
utcán történõ megverése, kirablása, megerõszakolása, otthonukba behatolva történõ brutális meggyilkolása valamiféle
„természeti csapások” lennének, amelyek ellen nincs védekezés. Illetve csak
az és csak annyi, hogy a kiszolgáltatott
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emberek – miután a mezõgazdaságot
már úgyis sikerült tönkretennie a multikkal és a külföldi nagytõkével összejátszó magyar politikai elitnek – elhagyják a falujukat, olcsó pénzért áruba bocsátva házaikat, földjeiket. Nocsak! Vajon
nem pont ez a cél? Vajon nem a bûnözésnek kiszolgáltatott emberek földönfutóvá
tétele, elmenekülése s otthonaik, földjeik
olcsón külföldi vagy nem-magunkfajta
kezekre juttatása a mozgatórugó és a cél?
Mi másért tûrné ilyen arcátlan módon
egy modern, európai álam a tömeges
bûnözést és állampolgárainak kiszolgáltatottá, áldozattá válását. Bármi is a cél,
nem tûrhetünk tovább. Mielõbb lépnünk

3. oldal

kell gyermekeink, vagyonunk, testi épségünk, életünk s persze emberi méltóságunk érdekében. Hálával gondolok a
Magyar Gárdára, akik hosszú idõ után
elõször éreztették a bûncselekményeknek kiszolgáltatott magyar emberekkel,
hogy emberszámba veszik õket, s számítanak valakinek, valakiknek. Köszönjük nekik! De más is kell. Jól átgondolt,
komoly, hatékony bûnmegelõzési stratégia s persze elszánt bûnüldözés.
Amennyiben a magyar emberek bizalmából bekerülök az Európai Parlamentbe, ezt a kérdéskört a legfontosabbak és a legsürgetõbbek között fogom
kezelni. De van néhány dolog, amit
minden európai együttmûködés és tapasztalatcsere nélkül is világosan látunk.
Az egyik, hogy a bûnt büntetés kell,
hogy kövesse. A bûnelkövetõnek tudnia
kell, hogy elfogják és megbüntetik. Ez a
leghatékonyabb bûnmegelõzés. S tudjuk
azt is, hogy a bûnmegelõzés fontos módja, hogy a lehetséges elkövetõket hasznos
tevékenységre, a fiatalokat tanulásra, a
felnõtteket munkára kell fogni. Miért is
kellene drága pénzen autópályát építeni,
gátakat építeni vagy éppen erdõket telepíteni s közben sok százezer egészséges
és munkaképes embernek segélyt fizetni? Meg kell szervezni, hogy a segélyek
helyett a felsorolt közmunkákat végezhessék a munka nélkül maradtak, hiszen
az, hogy reggel felkel az ember, munkába megy, munka után fáradtan hazamegy, az iskola után gyermekei látják
és tapasztalják, hogy a pénzért meg kell
dolgozni, az nem a postás táskájában
terem meg segélyke formájában. Amellett, hogy a munka és az iskolába járás
egy remek ritmust ad a napnak, sok-sok
kriminológiai kutatás és tapasztalat
szerint kiváló bûnmegelõzõ hatású is. S
végül: a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az Új Erõ, programja részeként a
felsoroltak mellett még egy fontos dolgot
kíván és követel. A mostanában sokat
emlegetett három csapás helyett, de
legalábbis mellett egy csapást: Csendõrséget! Egy olyan állami fegyveres
testületet, amely a falvak, a magyar vidék lakosságának azt az érzést közvetíti:
fontos vagy, számítasz, megvédjük a
biztonságodat és a méltóságodat!
A Jobbik célja egy új, igazságosságon
és az emberi méltóságon alapuló magyar
értékrend és világrend kialakítása. Ennek
fontos része a bûnözés elleni elszánt, a
magyar emberek kiszolgáltatottságát,
félelmét megszüntetõ állami fellépés.
Folytatása a 4. oldalon
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
A Fidesz három csapása helyett, legyen egy
csapás: csendõrség!... Folytatás a 3. oldalról
Kérem, hogy menjen el 2009. június 7én az Európai Parlamenti választásra, s
adja szavazatát a Jobbik listájára. A lista

vezetõjeként, büntetõjogászként és három lánygyermek édesanyjaként a leghatározottabban fogok fellépni a bûnmegelõzésért, a hatékony bûnüldözésért, az
elviselhetetlen mértékûvé és minõségûvé
vált bûnözés megfékezéséért. Gyõzzön
a magyar emberek biztonsághoz való
joga, gyõzzön a rend, a jog és az igazságosság – Gyõzzön a Jobbik!
Budapest, 2009. május 2.
Hittel, reménnyel, szeretettel
Morvai Krisztina
(www.barikad.hu)

NINCS ELVESZETT
SZAVAZAT!
Az elmúlt hetek, hónapok másról
sem szóltak, minthogy nem érdemes a
Jobbikra szavazni, s a Jobbikra leadott
szavazat elveszett szavazat. Természetesen ez nem más, mint erõs csúsztatás
azoktól, akik az elmúlt évek cselekvésképtelenségének köszönhetõen rettegnek
a szavazatok megcsappanásától. A valóság azonban egészen mást mutat.
A Jobbik bármely idõközi választáson, ahol az elmúlt idõszakban megmérettette magát, mindig az 5 %-os „bûvös”
parlamenti küszöb fölött teljesített.
Lássuk a száraz tényeket: Kartal:
10%, Bp.-Ferencváros: 8,5%, Tapolca: 7,6%, Ajka: 19% és a legutolsó Csepel: 7,7%.
Ezeken a választásokon sem az MDF,
sem pedig az SZDSZ nem ért el számottevõ eredményt. Ne hallgassunk másra,
csak a saját lelkiismeretünkre, hisz’ nincs
elveszett szavazat, de van új erõ, a Jobbik!

G E R J E S Z T Õ

TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tájékoztatjuk
olvasóinkat, hogy Pest
megyében az elmúlt
idõszakban 9 településen alakult Jobbik szervezet. Sajnos nem áll módunkban
közölni a települések neveit, mert az
utóbbi idõben szervezeteink vezetõit
több atrocitás, fenyegetés érte. Ettõl
függetlenül fontosnak tartjuk az
Önök tájékoztatását pártunk fejlõdésével kapcsolatban, mert a média
általában hamisan ad információt,
vagy a demokrácia szabályait megcsúfolva elhallgat bennünket. A
Jobbik szervezetei gomba módra
szaporodnak, taglétszáma naprólnapra növekszik. Ma már nem az a
kérdés, hogy a Jobbik ott lesz-e az
Európai Parlamentben és a Magyar
Országgyûlésben, hanem az, hogy
milyen erõvel? Várjuk sorainkba! Ön
sem hiányozhat! Korondi Miklós

TAGTOBORZÓ

Egy titkos kormányprogram a román állampolgárságú
moldovaiakat a magyarok által lakott területekre, elsõsorban
a Székelyföldre kívánja betelepíteni, megváltoztatva ezzel az
etnikai arányokat. (Vajon ez jelenti a határokon átívelõ magyar
nemzet egyesítését?)
Kövér László, fõ-Fideszes – aki a Jobbikot az MSZP kreálmányaként csúfolja lakossági fóromokon – nem lehetne a
Jobbik tagja, mivel az MSZMP KB Társadalomtudományi
Intézetében dolgozott és ez kizáró tényezõ.
Hazaáruló kormányunk a magyar vízvagyon privatizációjának elõkészítésével foglalatoskodik, ezt követõen pedig a
vízvagyon külföldi kezekbe történõ átjátszására és kiárusítására készül. (Ha hagyjuk!)
500 Ft-os vásárlási utalványokat adtak EP-választási
ajánlószelvényekért az SZDSZ aktivistái a cigányoknak a Borsod megyei Szendrõ városában. (Szégyelljék magukat!)
A Fidesz aktivistái több helyen a Jobbik nevében gyûjtöttek kopogtatócédulákat, becsapva a polgárokat, pl. Nagykõrösön, Szentendrén. (Ennyire rá vannak utalva?)
Rúzsa Magdi nem lehet kettõs állampolgár, mint délvidéki
magyar, de az Izraelbõl idevándorlók soron kívül kaphatnak
magyar állampolgárságot. (Gratulálunk!)
Kiskunlacházán a nemrég megerõszakolt, majd meggyilkolt 14 éves Horák Nóri barátnõjét érte durva rasszista támadás
cigány fiatalok részérõl, melyet Kolompár Orbán gyerekcsínynek nevezett. (Vajon, ha az õ lányával történt volna meg, akkor
minek nevezné az esetet?)

Ha elegük van az elmúlt 20 év országkiárusító és a családokat
megnyomorító parlamenti pártok politikájából, és szeretnének
Hazánk megmentésén fáradozni, akkor várjuk önöket a Jobbik
Magyarországért Mozgalom szervezeteibe. Mentsük meg
együtt Magyarországot, hiszen nem mindegy, hogy mit hagyunk örökül gyermekeinknek és unokáinknak. Jelentkezni
lehet: a www.jobbik.hu-n a Jelentkezés menüponton történõ
bejelentkezéssel, a cegled@jobbik.hu-n, vagy a 06-70-9443556-os telefonszámon.

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Nemzetõr c. hetilapot (minden szerdán!), és a KÁRPÁTIA c.
havilapot, mely megjelenik minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK,
MEGÉRI! A KÁRPÁTIA a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a
megoldást, az alternatívákat keresi és gyûjti össze.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.jobbik.hu, a www.barikad.hu, a www.magyargarda.hu,
www.postaimre.com honlapokon történõ folyamatos tájékozódást,
valamint formálódó új honlapunkat, a www.cegledijobbik.hu-t.
Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az ECHO TV valamennyi
mûsorát (pl. minden vasárnap reggel fél 9 órától fél tíz óráig
Pörzse Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕ-t).
A www.barikad.hu honlapon minden hétfõn Vona Gábor, a
Jobbik országos elnökének kortörténeti dokumentumait, minden szerdán pedig dr. Morvai Krisztina, a Jobbik EU-listavezetõjének írásait olvashatja.

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu, telefonon: 06-70-944-3556
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.

4. oldal

