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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Miért vállaltam
képviselõjelöltséget?

Csak a Jobbiknak van
programja

Azért vállaltam képviselõjelöltséget:
– Mert a jelenlegi politikusi garnitúrát erkölcsileg
alkalmatlannak tartom az
ország irányítására.
– Mert úgy gondolom,
hogy aki a mai kilátástalan
helyzetben nem tesz semmit a
közélet megtisztítása érdekében, az bûnt követ el.
– Mert sok év múlva szeretnék majd, szégyenkezés nélkül nézni az unokáim szemébe.
– Mert a lejáratódott, korrupt parlamenti garnitúra elszámoltatását csak a Jobbik tudja végrehajtani, mivel nem vett részt az elmúlt 20 év
gazemberségeiben.
– Mert a 2010-es választás az elmúlt 20 év
legfontosabb választása lesz, hiszen nem csupán
arról döntünk, hogy kik legyenek az Országgyûlésben, hanem arról is, hogy Magyarország
a magyaroké lesz-e végre!
– Mert a Jobbiknak van a legtehetségesebb
miniszterelnök-jelöltje (Vona Gábor), a legharcosabb államfõjelöltje (dr. Morvai Krisztina) és a
legkiválóbb programja.
Sokan azért adtak 8 év felhatalmazást az
MSZP-SZDSZ koalíciónak, mert úgy gondolták,
hogy már úgyis tele van a zsebük és biztos, hogy
már nem lopnak többet. Hát nem így történt!
Az elmúlt 8 év alatt a korrupt politikusok legalizálták a lopást, és talicskaszámra hordták szét
az Önök pénzét a rokonoknak, a szeretõknek és
az ismerõsöknek (lásd: Postabank-ügy, Kulcsárügy, Zuschlag-ügy, BKV-ügy, stb.).
Ezért azt ígérem Önöknek, hogy ha a Jobbik
fog kormányt alakítani, akkor pártszínektõl függetlenül meg fog történni a politikusbûnözõk
elszámoltatása. Nem véletlen, hogy a szórólapunkon a következõ szlogen található: 20 évet a
20 évért!
Ezen a választáson népítélet születhet az elmúlt 20 év politikusairól. Ehhez a nehéz feladathoz kérem az Önök felhatalmazását!

Vona Gábor:
a Jobbik már bemutatta programját. Orbán Viktor évértékelõjében egy maszatoló,
ideologizáló, minden
konkrétumot nélkülözõ kampánybeszédet
hallottunk, amely joggal veti fel a kérdést,
hogy két hónappal a
választás elõtt mi is a
Fidesz programja? Illetve van-e egyáltalán?
Jellemzõ, hogy a közönség tapsa csupán
akkor hangzott, ha
Orbán Viktor a Jobbik
programjából emelt át
részeket. Igaza van abban, hogy erõs, bátor s
tisztességes kormányra van szüksége Magyarországnak, de erre, ahogy az MSZP,
úgy a Fidesz sem képes. Nem csupán az elmúlt 8 év ámokfutását
kell befejezni, hanem
az elmúlt 20 év zsákutcájából is ki kell vezetni az országot.
Továbbra is várjuk a választ, hogy Orbán
Viktor miért tartja szélsõségesnek és erõszakosnak a Jobbikot? Talán azért, mert mi
nem csupán a szegfûs, hanem a narancsos
gazembereket is el akarjuk számoltatni? Talán
azért, mert mi – vele ellentétben – ki merjük
mondani a teljes igazságot a multinacionális

Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt

Folytatása a 2. oldalon
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Csak a Jobbiknak van programja...
Folytatás az 1. oldalról

tõkérõl, az EU-ról, az IMF-rõl, az izraeli térhódításról
vagy a cigánybûnözésrõl? A Fidesz által kínált változás nem valódi változás. Program és szükséges bátorság híján a párt elnöke csupán plasztikai sebésze
lehet Magyarországnak, de betegségének gyógyítója
nem. Nem tüneti kezelésekre van ma szükség, hanem radikális változásra. Ezt pedig, a Jobbik hajthatja végre.
Vigyázat! Lopják a Jobbik programját!
A Jobbik, ígéretéhez híven, 2010. január 16-án
mindenki számára nyilvánosságra hozta és elérhetõvé
tette (www.jobbik.hu) programját. Azóta azt tapasztaljuk, hogy valamennyi parlamenti és parlamenten
kívüli párt forrásnak használja saját választási elképzeléseihez. A szavazatszerzés reményében a Jobbik
programjából általában a következõket koppintják, és
tálalják sajátjukként a különbözõ fórumokon:
Hirtelen valamennyi párt a magyar föld védõjévé
vált, holott alig várják az üzlet reményében a moratórium lejártát.
Az ingyenes szolgálatot ellátó Magyar Gárda
sikerén felbuzdulva, a csendõrség mintájára település-

õrséget, városõrséget, seriffet alkalmaznak, ki tudja
mennyiért!?
A 2004. december 5-én kudarcot vallott kettõs
magyar állampolgárság témáját, különös módon,
egyre többen emlegetik. Kérdés, hogy eddig nem
jutott az eszükbe? Eltelt húsz év!
A nyugdíjasoknak szóló programunkat!...stb. ...A
sort folytathatnánk!
Felhívjuk a Tisztelt Olvasóink figyelmét arra a
tényre, hogy az egyre népszerûbb Jobbiknak nincs,
vagy alig van megjelenési lehetõsége az Önök által
ismert TV-csatornákban, az ún. „jobb-” és „baloldali”
pártok jóvoltából. Kérjük, hogy akinek van lehetõsége,
figyelje az interneten megjelenõ honlapokat:
www.jobbik.hu; www.barikad.hu; www.kuruc.info;
www.hunhir.hu; www.magyargarda.hu;
www.youtube.com/jobbikmedia.
Tisztelt Olvasóink! Gondolkozzanak el azon, hogy
az elmúl 20 év alatt a jelenlegi parlamenti pártok, a
fentiekben felsorolt témákhoz hogyan álltak hozzá
akár a tettek, akár csak a szavak szintjén. Ezek után
tekintsék át a Jobbik programját (www.jobbik.hu) és
döntsenek a szívük szerint április 11-én.

A Gárda segít, ahol tud!
A Ceglédhez közeli Ugyer, az
utóbbi években nem éppen a békés
arcát mutatta, köszönhetõen a néhány éve betelepített cigány lakosság
egy részének erõszakos viselkedése
miatt.
Nincs köz- és vagyonbiztonság.
Özv. Orosz Istvánnét, 88 esztendõs
ugyeri lakost, 2010. január 23-án éjszaka két alkalommal támadták meg.
A néni elmondása alapján, 22 óra
tájékán két férfi ment be hozzá „szétnézni”. Késõbb a hajnali órákban
pedig négyen törték rá az ajtót, majd
gázspray-vel arcon fújták és ütlegelni
kezdték. A támadók közül ketten
nõk voltak. Mindenáron pénzt követeltek a nénitõl. Amikor rájöttek,
hogy a házban nincs az, amibõl meg
akarnak élni, az asszonyt megfenyegették, hogy legközelebb visszajönnek, és ha nem találnak pénzt, elvágják a nyakát. A néni a bántalmazás
után szomszédjához ment át, annak
segítségét kérte, a rendõrség értesítéséhez.
A Magyar Gárda ceglédi tagjai a

hír hallatára azóta is rendszeresen
járnak ki a megvert idõs asszonyhoz,
hogy felügyeljenek
rá. Nem ismeretlen
a terep számukra,
mert a helyiek hívására többször
voltak a településen, mert szerintük
szükség van a gárdisták jelenlétére.
Sajnos Cegléd sem biztonságos. A
vasútállomáson rendszeresen zaklatják az ott tartózkodó, vonatra várakozó vagy érkezõ fiatalokat. Kifigyelik, hogy ki van egyedül és inzultálják õket. A város központjában a
Szabadság tér és a Templomkert is
veszélyes hely lett az óvatlan áthaladók számára. A gárda tagjai rendszeresen kijárnak az említett helyekre.
Az utóbbi hónapok legdurvább
esete Csemõben történt, ahol három
család nõ és gyermek tagjaira kellett
éjszaka vigyázni a cigányok általi
életveszélyes fenyegetés miatt. A
családok férfitagjait a rendõrség tartotta bent – elmondásuk szerint ok
2. oldal

nélkül – 36 órán keresztül. Az esetrõl
akkoriban a helyben megjelenõ Futóhomok is írt.
A ceglédi gárdisták kiveszik részüket az országosan szervezett karitatív tevékenységekbõl. Kétszer osztottak rászorulóknak kenyeret Budapesten. Pest megyében ruhaosztást
tartottak. Csíksomlyóra bútorokat és
gyerekjátékokat vittek több mikrobusszal. Jelenleg szervezés alatt áll a
ruhaosztás Cegléden is.
Érdemes ellátogatni a www.
magyargarda.hu honlapra, ahol a gárdisták tevékenységérõl lehet országos szinten tudakozódni. Jó tudni,
hogy a gárdisták adófizetõ, nemzetüket szeretõ állampolgárok, akik ha
hívják õket, mennek segíteni a bajba
jutott magyar embereken, amennyire
lehetõségeik engedik. Sokszor a hatalom általi akadályoztatás ellenére is
megkísérlik a legnehezebb helyzeteket megoldani. Kívánunk nekik jó
egészséget és sok erõt ahhoz, hogy
esküjükhöz méltóan töltsék be szerepüket ebben a sokat szenvedett kis
országban, mert szükség van rájuk.
Kökény Ferenc
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LE A KORRUPCIÓVAL!
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye! Hallod, MSzP?
Januárban igazi szocialista szórólapokat találhattunk a postaládánkban. Ezek szerint a Fidesz nyugdíjkatasztrófát készít elõ. Ez az állítás egy
ordas hazugság, mint amilyen volt a
23 millió román, meg az ukrán bevándorlók. Megint a tolvaj kiabál
rendõrért? Ugyan tegyük már fel a
következõ kérdéseket:
– Elvtársak, hová tûnt el az 1990
elõtt nyugdíjjárulékként befizetett
tízezer milliárd Ft?
– Ki akarja a nyugdíjkorhatárt
mindenáron feljebb srófolni?
– 2009 végén ki akarta a magánnyugdíjpénztárakat fû alatt, aljas,
sunyi módon elkótyavetyélni a külföldi haveroknak?
– Ki szüntette meg a 13. havi
nyugdíjat?
A válasz: az MSzP. Egyedüli „szocialista vívmány” a nyugdíjas-prémium. De tudja-e a T. Olvasó, hogy
ez mi lenne? Nyugdíjas-prémium
akkor fizethetõ, ha a nemzeti össztermék, a GDP, eléri a plusz 3,2 %ot, és az egyéb hiánycélok mind
teljesülnek. Összege 10.000 Ft. A
jelenlegi GDP keményen mínuszos,
a feltételek tehát belátható idõn belül

teljesíthetetlenek, a tízezer Ft meg
csak töredéke a hajdanvolt 13. havi
nyugdíjnak. De e tényeket a szegfûs
szórólapon már „elfelejtették” közölni, nyilván véletlenül.

Az elmúlt nyolc évben, valamennyi szavazás elõtt, a szocik mást
sem csináltak, mint riogatták, megvezették, beetették, becsapták a
nyugdíjasokat. Ma már nincs ép értelmû magyar az országban, aki a
hazugságoknak bedõlne, és az
MSzP-re adná voksát áprilisban.
Sajnos a magyar nyugdíjas nemcsak nyugdíja tekintetében kiszolgáltatott, hanem fizikailag is. A

„megélhetési” bûnözõk bármely
éjszaka betörhetnek hozzá, ellophatják pár tyúkját, vagy néhány ezer
forintjáért akár agyon is verhetik. A
rablógyilkosokat pedig, ahelyett
hogy felakasztanánk, a saját
adóforintjainkból
pátyolgatjuk évekig.
Miért van ez
így?
Mert a törvények
ilyenek.
Ezeket a törvényeket a parlamenti pártok,
köztük a Fidesz,
hozták meg, de
nem a mi érdekünkben.
Jelenleg csak a Jobbiknak van
olyan közbiztonsági programja, melynek célja, hogy senkinek se kelljen se
otthon, se az utcán rettegnie. E program teljesen megfelel a nyugdíjasok
elvárásainak is.
Csak meg kell valósítani! Ez
pedig már csak rajtunk múlik, ha
akarjuk, április 11-én!
Csuri Károly

„ÉBREDJ HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ, SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED...”

Aljas módon zajlik a kifosztásunk
A Jobbik felhívja minden magyar ember figyelmét
arra, hogy milyen aljas módon zajlik a kifosztásunk,
amit a jelenlegi Országgyûlés többarcú egypártrendszere irányít, sokszor már a látszatra sem ügyelve. A
kötelezõ áramátvételi rendszert (KÁT) érintõ törvénymódosításról van szó, amelyet decemberben fogadtak
el a Fidesz és az MSZP közös javaslata nyomán, és
ennek következtében évente mintegy 150 milliárd Ftot kell mindnyájan kifizessünk az áramdíjba beépítve, az erõmûvek tulajdonosai részére.
A tulajdonosi körben a szocialista Kapolyi László
mellett a fideszes Pomázi Csaba több érdekeltsége is
található, csakúgy, mint Demján Sándor és több francia
cégcsoport. A három hét alatt elfogadott törvénymódosítás további öt évvel meghosszabbítja a gázturbinás és megújuló energiát termelõ erõmûvek számára a kötelezõ áramátvételi rendszer fenntartását, ami-

nek eredményeképpen a piaci árnál lényegesen magasabban veszik át tõlük az áramot (2009 nyarán már
háromszoros áron). Ennek költségét pedig a fogyasztókra hárítják tovább az áramszolgáltatók, ezért most
minden egyes kilowattóra után plusz 3,73 Ft-ot vagyunk kénytelenek pluszban fizetni, miközben a Magyar Energia Hivatal felmérése szerint az erõmûvek
többségénél már megtérül a beruházási költség,
amiért ezt a támogatást kapták.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom következetes
fellépésére van szükség, hogy véget vessünk az országot tönkretevõ, az embereket nyomorba döntõ
nagykoalíciós együttmûködésnek, mert az ádáz
szembenállás csak a látszatnak szól, a háttérben a
Fidesz és az MSZP gazdasági holdudvara már teljesen összenõtt.
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RADIKÁLIS VÁLTOZÁST!
Akarsz még egy Bokros-csomagot?
„A sz.r mindig megtalálja a barátját.” Munkatársamnak ez a
mondása jutott eszembe, amikor
meghallottam az SzDSz-MDF
egyesülését. Már-már félelmetes,
mennyi gazember és gazasszony
van ebben az országban, akik a
kankutyával is hajlandók bármire,
csak a parlamenti befolyás és jövedelem, de fõleg a mentelmi jog
megmaradjon! A közös cél: az 5%os küszöb átlépése.
Ehhez adja az SzDSz mögötti
nemzetközi háttérhatalom a pénzt,
az MDF hozománya pedig egy
hazug, megtévesztõ név. Mert ez
a jelenlegi MDF csak egy rút szibarita váz, a 20 évvel ezelõttinek valami megcsúfolása. A „võlegény”
paramétereit meg ismerjük: velejéig hazug, külföldi zsoldban álló,

abszolút magyarság-ellenes szellemi ávóshad. Aki ezekkel összeáll,
annak burukkolása szégyenletes
tragikomédia.

E mocskos nász fõ országos figurája Bokros Lajos. Bokros-csomag:
teljesen feleslegesnek bizonyult
népnyúzás, ami csak egyetlen célját érte el: még gyorsabbá tette az
egyébként is katasztrofális népes-

ségfogyást. Ne feledjük: Bokrost az
MSzP miskolci kongresszusán felállva ünnepelték, késõbb Horvátországból (mert ide is csomagolni
küldték) úgy rúgták ki, ahogyan a
macskát szokták.
És most ezt az alakot akarják
megint hatalomba juttatni, aki már
elkotyogta magát tandíjról, a nyugdíjasokat terhelõ egészségügyi
hozzájárulás bevezetésérõl, stb.
Azaz újabb csomagot akar.
Aki áprilisban az MDF-re szavaz, az valójában a bukott SzDSzre, újabb Bokros-csomagra, a hazaárulásra szavaz. Dávid Ibolya...
Bokros Lajos...
Néhai Antall József meg forog
a sírjában!
Csuri Károly

„ÉBREDJ HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ, SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED...”

Kontraszelekció
Hegedûs Zsuzsa, Orbán Viktor egyik tanácsadója,
akinek a neve, mint lehetséges szociális miniszteré is
felmerült a Fidesz-kormányban, december végén az
Infó Rádiónak a következõket nyilatkozta a közelgõ
választások kapcsán: „egyetlen egy pártra nem lehet
szavazni, azt úgy hívják, hogy Jobbik. ...menjen el, és
hozzáteszem, szavazzon bárkire, kivéve a Jobbikot.”
Értelmezzük a szavait: a Jobbikkal, mint szélsõjobboldali párttal szemben állnak a demokratikus,
parlamenti pártok, akik között nincs igazán különbség, ezért szabadon választhatunk köztük. Vagyis
véleménye szerint a parlamenti pártok nem szélsõségesek, nem szereztek korrupció útján százmilliárdokat, erélyesen felléptek a határon túli magyarok
ügyében, eredményesen eljártak a magyar föld
védelmében, stb… Hogy is van ez? Szerinte a Jobbik
a szélsõséges, amely párt mûködése mindig is törvényes volt, s tagjai mindenkoron a magyar emberek
szolgálatában tevékenykednek, ellenben nyugodtan
szavazhatunk az MSzP-nek csúfolt bûnbandára, a
szemkilövetõk pártjára? A fideszes szavazók ilyenkor
nem mondják azt, hogy eddig, és ne tovább? Többé
ne csináljatok hülyét belõlünk!
Vajon mindez miért nem jelent meg a „jobboldali”

médiában? Éppen azért, mert Hegedûs Zsuzsa igazat
mondott, s kijelentésével kvázi elismerte: bárkire is
szavazunk a Jobbikot kivéve, a felszíni alakoskodásokat félretéve nem számíthatunk radikális változásra.
Vagyis a Fidesz-MDF-MSzP a színfalak mögött egyazon politikai maffia, ugyanazon érdekcsoport szolgálatában. Hiszen a lényegi kérdésekben mind egyetértenek, s mindannyian a saját médiájuk által a tökélyre fejlesztették a manipulálás és semmitmondás
mûvészetét. „Itt az idõ, változás, remény, siker”
– hirdetik az óriásplakátok a nagyvilágba kiáltott,
tartalom nélküli szavakat, a demagógia és populizmus fénykorát.
Megértem a Fideszt, a Jobbik programja valóban
elõirányozná a paradigmaváltást, s a valódi korszakváltást. Mivel ehhez hozzászólni nem tudnak se jobbról, se balról, így marad nekik a tények nélküli hazudozás a szélsõjobbról, fasisztákról, a látens munkamegosztásról a Jobbik és az MSzP között, s a vég
nélküli mellébeszélés.
Az igazság így szól: Egyetlen egy pártra lehet
szavazni, azt úgy hívják, hogy Jobbik!
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JOBBIK – AZ ÚJ ERÕ!
Olvastuk…
...a Kék Újság február 10.-i számában, Egervári
József újságíró tollából, hogy:
„Dörgedelmes egyetértés, új Magyar Gárda, hit és
lelkesedés, vastaps jellemezte a Jobbik Magyarországért Mozgalom ceglédi kampányrendezvényét,
ahol a sok lelkes támogató mellett óvodavezetõt éppúgy lehetett látni, mint általános iskolai igazgatót…”
A Jobbik számára soha nem a rendezvényeken megjelenõk foglalkozása a fontos, érdektelen továbbá a jelenlévõk
színe, szaga, vallása és ki tudja még milyen tulajdonsága.
Egyszerûen megtisztelõ az érdeklõdõk nagy száma, függetlenül megjelenése okától, legyen az a lelkes szimpátia
vagy a borzongással és víziókkal kísért, elõítéletes antipátia.
Tájékoztatjuk az újságíró urat, hogy a kb. 600 fõs
rendezvényünkön az említett két foglalkozáson kívül
valószínûleg jelen voltak még vállalkozók, kõmûve-

sek, ügyvédek, orvosok, bolti eladók, kõfaragók, autószerelõk, kertészek, zenészek, tanárok, egyetemisták,
nyugdíjasok és ki tudja még kik. Elnézést minden
foglalkozási ágtól, akiket nem említettünk meg.
Továbbá azt is tudatjuk, hogy a felsorolt kedves
emberek többségét, hála Istennek, nem lelkes támogatóink mellé, hanem azok közé sorolhatjuk. Támogatóink mellett bizonyára voltak jelen csak tájékozódni kívánó, érdeklõdõ emberek is, de azt sem
Ön, sem mi nem tudhatjuk pontosan, hogy mi volt a
foglalkozásuk.
Nem várjuk el Öntõl, hogy kedvelje a Jobbikot,
azt sem, hogy népszerûsítse pártunk sikereit, de az
olvasók korrekt tájékoztatását azt igen.
Egy magára valamit adó újságírótól ez lenne a
szakmai minimum.
Gerjemente Szerkesztõsége

Gyalázatos dolog történt Cegléden!
2010. február 15-ére virradóan, a
Jobbik új irodájának faláról ismeretlen
gazemberek letörték és elvitték a címeres nemzeti trikolórt és az árpádsávos zászlót.
Barátom! – Szebb Jövõt!
Te, aki vasárnap éjjelen halált
megvetõ bátorsággal kötelet vetettél az irodánk homlokzatán lévõ
zászlóinkra és letörted azokat, tudod-e mit tettél?
Meggyaláztad a nemzeti jelképünket, a piros-fehér-zöld zászlót,
rajta a Magyar Köztársaság címerével, ez jogilag bûntett. Nyilván
ezt nem tudhattad, de ez nem
menti a tetted, viszont felvet egy
kérdést:
Ki volt a Te tanítód, nevelõd, tanárod, papod, ha volt egyáltalán?
Kik a szüleid, kik a barátaid, haverjaid, ismerõseid, akik egyszer
sem mondták el, mit jelent a nemzeti jelkép?
Merné-e valaki büntetlenül, a
horvát, a szerb, a francia zászlót
letépni, tiporni? Nem, mert a nemzeti zászló, mint ahogy a himnusz,
áhítat, egy nemzet összetartásának
jele. Egy erõs nemzettudatú nép

büszke zászlajára, az számára
szent és sérthetetlen.
Te biztosan nem álltál még öszszeszorult torokkal a himnuszunk
alatt, mert fogalmad sincs, mi az,
hogy összetartozás? Jelenti-e Neked a Szent Koronás címer azt,
amit új-zélandinak a kivi, eritreai-

led-e úgy a magyar zászlót, mint
õk a csillagsávos lobogót, felnézel-e a turulra, mint õk a fehérfejû
sasra? Biztosan nem, mert a magasan röpködõ zászló Neked, letépni való rongy, törni való fahusáng.
A piros az erõt, a fehér a hûséget, a zöld a reményt jelképezi.
Tiéd a piros, hisz legyõztél egy
védtelen lobogót, de a fehérbõl
megbuktál, a zöld pedig az igaz
magyar ember reményét fejezi ki,
miszerint egyszer majd a magadfajták is megvilágosodnak, felébrednek, és letisztul az agyukról a
köd és felfogják, hogy mit is jelképez egy nemzeti zászló.

nak a teve, japánnak a daru, indiainak a páva, chileinek a zerge, ecuadorinak a kondor? Nyilván nem,
mert nem tudod, magyarnak lenni
büszkeség.
Az amerikai nép, hagyományok híján ünnepeket talált ki magának (hálaadás, Valentin-nap,
halloween), ezek majmolása járványként terjed nálunk is, biztosan
te is töklámpással jársz, az emlékezés gyertyája helyett. Tiszte-

Lovas Ottó
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A Jobbik új irodájának
nyitva tartása
Március 1-tõl hétköznap 14
órától – 17 óráig. Minden
csütörtökön találkozhatnak a
Jobbik országgyûlési képviselõjelöltjével, Korondi Miklóssal.

GERJEMENTE

2010. február

ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Albertirsán és Dánszentmiklóson
is van Jobbik szervezet

A Jobbik választókerületi
kampányrendezvényei

Az albertirsai szervezet elnöke: Rivó Endre, telefonszáma: +36-70-316-0737, e-mail címe: rivo.endre@jobbik.hu.
A dánszentmiklósi szervezet elnöke: Buzás Ferenc, telefonszáma: +36-70-947-0516, e-mail címe:
buzas.ferenc@jobbik.hu
Mindkét településen várják azon új tagjelöltek jelentkezését, akik szeretnének tenni valamit nemzetünk
felemelkedéséért!

Dánszentmiklós: 2010. március 5-én (pénteken),
16 óra 30 perckor, a Mûvelõdési Házban elõadást
tart Novák Elõd, a Jobbik országos alelnöke és
Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.
Tápiószõlõs: 2010. március 5-én (pénteken), 19
órakor, a Faluházban elõadást tart Novák Elõd, a
Jobbik országos alelnöke és Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.

Könyvgyûjtés Kárpátalja részére!
Megismételjük a gyûjtést! Két évvel ezelõtt mintegy 650
db-ot juttattunk ottani iskoláknak és könyvtáraknak, ahol
már akkor sem volt rózsás a helyzet. Ami azóta csak
romlott. A magyar nyelvû könyv- és tankönyvkiadást
akarják csendben megszüntetni. Gondoljuk végig ennek
következményeit! Kérjük, hogy nélkülözhetõ könyveit
szíveskedjen leadni Cegléden, a „Hadak útja” könyvesboltban (Teleki u.) vagy érte megyünk. Telefon este: 20/
9449-652. Segítsünk kárpátaljai magyar testvéreinknek!

Albertirsa: 2010. március 7-én (vasárnap), 15
órakor, az IPOSZ székházban (Pesti u. 22.) lakossági fórumot és vállalkozói konferenciát tart dr.
Lenhardt Balázs, a Jobbik Gazdasági Kabinetének
vezetõje, ahol bemutatkozik Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.
Ceglédbercel: 2010. március 14-én (vasárnap),
15 órakor, a Mûvelõdési Házban elõadást tart
Volner János, a Jobbik Rendvédelmi Kabinetének
vezetõje és Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.

Humor
– Mit mondanak a börtönõrök az elõzetesben lévõ BKV
vezérkarnak lámpaoltáskor?
– ???
– Tessék vigyázni, az ajtók záródnak.
☺ ☺ ☺
– Mitõl félnek a jelenlegi parlamenti pártok a legjobban?
– ???
– Hogy a Jobbik bekerül a Parlamentbe és akkor majd
felelõsségre Vona Gábor.

Újszilvás: 2010. március 14-én (vasárnap), 17 óra
30 perckor, a Faluházban elõadást tart Volner
János, a Jobbik Rendvédelmi Kabinetének vezetõje és Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.
Albertirsa: 2010. március 22-én (hétfõn), 18
órakor, a Mûvelõdési Házban elõadást tart Murányi Levente (56-os elítélt), a Jobbik országos alelnöke és Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt.

Köszönjük!
Pest megye 15. sz. választókerületében (Cegléd) a Jobbik
adta le elsõként a megfelelõ mennyiségû kopogtatócédulát. Így Korondi Miklós az elsõ hivatalosan is bejegyzett országgyûlési képviselõjelölt Cegléden.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, támogatását és a felénk irányuló szeretetét, amellyel találkozhattunk a gyûjtés idõszakában.

Napkollektorok

Napenergia hasznosítás
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás
barikad.hu

magyargarda.hu

nemzetiegyletek.hu

06-20/439-1865

melegvíz elõállítás
fûtés rásegítés
medence fûtés, stb.

Napelemek
villamos áram termelés
hálózati és sziget üzemmód
kemping megoldások, stb.

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.
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