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Szabó György
Mutatványosok
Hirtelen olyan közvélemény kutatások látnak napvilágot, és olyan
eredményekről tudósítanak bennünket, amelyet csak azok hihetnek el,
akik megrendelik. Ma és a közeljövőben ezeknek leszünk részesei. A
magukat politikusként meghatározók, ha nem a parlamentben lennének, jót mosolyognánk rajtuk, hiszen
ki foglalkozna Bolondfalva lakóival? De ezek nem bolondok, és ezt
még most jelentsük ki, a vádemelés
előtt! Mert az elmúlt húsz év a gaztettekről szólt, az ország elárulásáról, értékeinek elherdálásáról, és
bűnös cselekedeteik következmé-

nyei ma dúvadként pusztítanak otthonokat. Többjük úgy fogalmaz, a
politikusi tevékenység szakma. Lehet,
de akkor ők kontárok! Történelmünk
sosem látott mélypontjait éljük miattuk, mert erre senki sem számított,
és sokan még most sem hiszik el.
Nem hiszik, pedig tudják, hogy egy
kisebbségi kormány csak infúzión
keresztül működhet, jelenleg az
ellenzék zsebeibe vezetett kapcsolón
keresztül. Látszatcsatározásaik közben, válság ide – ország sorsa oda a
buzik élettársi kapcsolatát törvényben tervezik rendezni nagy egyetértésben, mert ezt akarják a varjak.

Mutatványos módszerekkel altatják
a közvéleményt, miközben egy-egy
félnapos utazásaik során további
pénzért kuncsorognak Európa vezetőinél, tovább terhelve a minden magyarra eső másfélmilliós adósságot.
A felismerés mindig fájdalmas, de
ez a valóság. Súlyos, életveszélyes
a helyzet, amire gyors beavatkozás
szükséges. Szakembereink elkészítették a gyógykezelés rövid és hosszú
távú menetét. Az életmentési program hosszú és részletes, a címe rövid:
Magyarország a Magyaroké!

Vona Gábor
Adjon az Isten!
Magyarország a magyaroké! –
közéleti szerepvállalásaink során ez
az egyszerű és egyértelmű igazság
vezérel bennünket, és ennek az igazságnak a szakmai kifejtésére vállalkoztunk, amikor programunk megírásáról döntöttünk.
A történelmi pillanat, amikor
ezeket a sorokat papírra vetjük, egy
sötét és átmeneti korszak. Egy megcsonkított nemzetet, egy, a történelmi alkotmányától megfosztott
országot és egy fizikailag és lelkileg
megnyomorított társadalmat gyűri
éppen maga alá az egész világban
zajló gazdasági válság. A kilábaláshoz teljes paradigmaváltásra van
szükség. A globalizmussal szemben
egy erős, aktív államra. A jelenlegi
sztálinista alaptörvény helyett a jövőt
is megfogalmazó magyar érdekre
épülő új alkotmányra. A béna kacsa
módjára vergődő liberális demokrácia helyett egy értékelvű demokráciára. A pusztító neoliberális elvek
helyett a krisztusi tanítás egyetemes
és időtálló értékrendjére. Az atom-

jaira hulló fogyasztói társadalom
üressége helyett pedig életerős, környezettudatos, kis közösségek nemzetméretű hálózatára van szükség. A
„Magyarország a magyaroké!” program ebből a felismerésből fogant.
A dokumentum műfaja szerint a
Jobbik EP-választásra szóló programja, de számunkra ennél jóval
több. Miközben mindennapjainkat
eluralta a kétségbeesés, miközben a

parlamenti pártok bűnei miatt százezrek kerülnek a teljes létbizonytalanság sötétjébe, miközben a korrupció és a bűnözés burjánzik, mi, a
Jobbik tagjai és szimpatizánsai úgy
véljük, van mód a helyzet megváltoztatására. A sorok között és mögött
ezért mindenhol ott van a magyarságba vetett hit, a feltámadás reménye és minden magyar ember iránt
érzett szeretet.

Kérje, és adja tovább!

Dr. Morvai Krisztina
Értékrendünkben központi jelentősége van az emberközpontúságnak,
amit a pénz és profitközpontúsággal
állítunk szembe – s természetesen nem
az Isten-központúsággal. Az Istenközpontúság annyiban része a mi
értékrendünknek, hogy az istenhívők
által „teremtett világnak”, a nem
istenhívők szerint „a természet adta
világnak” nevezett egységben és
harmóniában hiszünk, amely meg-

biztosít az embereknek – a probléma
nem ezek hiánya, hanem a források
kizsákmányolása, igazságtalan elosztása, ami szintén a pénz- és profitközpontú gondolkodásból következik.
Nincs olyan politikus, közéleti
személyiség, parlamenti képviselő,
aki mindenhez ért, minden olyan területen szakember, amivel foglalkoznia kell, amelyen szavazatával részesésévé válik a döntésnek. Ugyan-

határozója például a környezetvédelemmel vagy az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos felfogásunknak.
Más megfogalmazásban: értékrendünk fontos része, hogy az Isten által
teremtett – mások szerint a természet adta – világ, környezet harmóniájának megőrzésére, lehetséges
visszaállítására törekszünk. Valljuk,
hogy a (teremtett) természet elegendő
energiaforrást, élelmiszert, javakat

akkor – meggyőződésünk szerint –
mégis teljes emberi, erkölcsi felelősséggel tartozik azon szavazatáért is,
amelyet nem szakterületén ad le. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Úgy,
hogy közéleti/parlamenti működésünk alapja egy egységes, átlátható,
koherens értékrend. Ezt az értékrendet a választóinkkal megismertetjük,
s ez alapján döntéseink kiszámíthatóakká válnak olyan területeken is,

amelyekhez szűkebb szakmai értelemben nem, vagy kevéssé értünk.
Ilyenkor olyan szakértőket, szaktanácsadókat veszünk igénybe, akik az
adott szakterületen elmélyült szakismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek s a mi értékrendünket vallják.
A választóink bízhatnak abban, hogy
az általunk bemutatott és általunk
megismert, elfogadott értékrend,
alapértékek és alapelvek mentén fogunk „politizálni”, döntéseket hozni,
döntések részeseivé válni. Gazdasági
kérdésben például soha nem vennénk
igénybe neoliberális szemléletű közgazdászt tanácsadóként, akkor sem,
ha az illető egyébként szakmailag
akár nemzetközileg is elismert tekintély. Ha például a kampányban vagy
közéleti munkánk során olyan kérdéssel szembesítenek bennünket, amelyre nem tudjuk azonnal a választ, úgy
érdemes reagálnunk, álláspontunkat
kialakítanunk, hogy az a választóink
által elfogadott és megszavazott értékrenddel legyen összhangban, s
egyben feleljen meg a szakmai követelményeknek, szabályoknak, elvárásoknak. Állásfoglalásainkat és döntéseinket alapos szakértői konzultációkat
követően, az adott szakterületen jártas
személyek ismereteinek birtokában,
jól előkészítve hozzuk meg, mindig
összhangban az általunk vallott és
vállalt értékrenddel. A mi – politikusi, közéleti – felelősségünk az, hogy
a döntéseket a választók által őrzésünkre bízott értékrenddel összhangban hozzuk meg, és szakmai kérdésekben tanácsadóinkat úgy válasszuk
meg, hogy ők a mi értékrendünk
mentén álljanak. Az az értékrend,
amelyet mi képviselni tudunk és
szeretnénk az emberközpontú (s
nem pénz- és profitközpontú), a
magyar érdekeket a globális, illetve
idegen érdekekkel szemben elsődlegesnek tekintő értékrend.
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Magyarország a Magyaroké
– program (részlet)
Magyarországnak az Európai
Unióhoz történt csatlakozása óta eltelt öt esztendő elegendő tapasztalattal szolgált ahhoz, hogy számba
vehessük e sorsdöntő lépés következményeit, mérleget készítsünk és
meghatározzuk azt az utat, amelyen
a továbbiakban meggyőződésünk
szerint járnunk kell. A magyar emberek többségében is kialakult egy, a
saját élethelyzetén, az ennél bővebb
körben szerzett ismeretein alapuló
végső válasz uniós tagságunkkal kapcsolatban. Ez a válasz a 27 tagállam
közül nálunk a legelutasítóbb az
Unióval szemben, miközben az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok a brüsszeli törekvések
elkötelezett hívei, és nem mutatnak
őszinte érdeklődést a csatlakozásban
csalódott emberek gondjai iránt.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a júniusi európai parlamenti
választásokra készülve programjában két alapvető kérdésre ad választ:
– Létezik-e reális alternatívája a jelenlegi berendezkedésű Európai Uniónak?
– Lehetséges-e határozottabban képviselni nemzeti érdekeinket, mint ahogyan azt parlamenti pártjaink teszik?
A mi válaszunk mindkét kérdésre igen, s ennek megalapozottságát
jelen anyagban tesszük világossá. A
brüsszeli központi hatalom és a vele
összefonódó politikai elit – sajnálatos módon a mienket is beleértve –
az elvetélt uniós alkotmány helyettesítésére szánt Lisszaboni Szerződésben megnyitná az utat a nemzetállamokat felszámoló Európai Egyesült Államok megteremtése felé.
Ezzel szemben áll az általunk is
képviselt Nemzetek Európája koncepció, amelyik a politikai unióval
szemben a gazdasági együttműkö-

désre helyezi a hangsúlyt, a nemzeti
szuverenitást megtartva, az önrendelkezésről csak a legszükségesebb
mértékben mondva le. Az uniós
intézményekben, Brüsszelben és
itthon, a jelenlegi besimulás helyett
pedig egyetlen vezérlő elvet fogadunk el, aminek jegyében a döntésekben részt kell vállalnunk: a nemzet érdeke mindenek előtt! „Minden
magyar felelős minden magyarért”
Szabó Dezső-i erkölcsi parancsot betartva a Jobbik az Európai Parlamentben sem csak a Magyar Köztársaság
állampolgárainak, hanem az elszakított nemzetrészeken élő magyaroknak az érdekében fog fellépni.
Létrejött, mint egy új kaszt, az
eurokraták szilárd szövetségi rendszere, amely átível az Európai Parlament nagy frakcióin is, mivel az
európai szocialisták és néppártiak
(utóbbihoz tartozik a Fidesz) határozott egyetértésben vannak az Unió
jelenlegi irányának helyessége tárgyában. Közösen lépnek fel, antidemokratikus eszközökkel (például
frakciólétesítési feltételek szigorítása) azon erőkkel szemben, amelyek
a Nemzetek Európájáért, a szabad és
független nemzetek kölcsönös előnyökön alapuló együttélésének modelljéért küzdenek. Ezekkel az ún.
euroszkeptikus erőkkel kíván a Jobbik
az Európai Parlamentben közösen
fellépni a kontinens országainak új
alapokra helyezett együttműködéséért, a Nemzetek Európájának megvalósításáért.
Az állítás, mely szerint az Európai Unió jelenlegi rendszere, de különösen a Lisszaboni Szerződésben
rögzítettek az egyes országok szuverenitásának megvonását jelentik, s
azokat a brüsszeli központi hatalom

tartományaivá degradálják, elsősorban a nemzeti parlamentek jogkörének
megvonásával igazolhatók. Magyarország a Csatlakozási Szerződésben
számos területen elfogadta az Unió
joghatóságát, vagyis az uniós jog
közvetlenül behatol a hazai jogrendbe, magasabb szintű még az alkotmánynak titulált alaptörvényünknél
is. Vagyis abban az esetben, ha a két
jogforrás között ellentmondás áll
fenn, a hazai jogalkalmazásban a
közös jog felülírja az alaptörvényünket. Ez a helyzet a Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint elfogadhatatlan, nem mondhatunk le ilyen
mértékben arról, hogy saját társadalmi viszonyaink törvényi szabályait magunk alkothassuk meg. Ezen a téren
számos teendőnk van, olyan mulasztások pótlását is beleértve, amelyek
nem a csatlakozásból adódnak.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az Európai Parlamentben a
gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság, és általában a politikai
szabadságjogok kérdésében fel kíván
lépni a kettős mérce ellen E jogok
biztosítását nem tekinti egy ország
belügyének, hanem valóban közös,
európai értéknek, és szorgalmazni
fogja az emberi méltóság védelmét,
valamint az egyéni és közösségi
jogok erőteljesebb érvényesítését az
Unió területén, de különösen Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarok körében.
Ideje felszámolni azt az egyre
mélyülő szakadékot, amely a rendszerváltás óta betelepülő, egyre
nagyobb teret nyerő multinacionális
vállalatok és a növekvő nehézségekkel küzdő, magyar tulajdonú termelői szektor között tátong. Meggyőződésünk, hogy a magyar gazdaságot

Kérje, és adja tovább!
jellemző dualitás felszámolásához
elsősorban gazdasági paradigmaváltás szükséges – a neoliberális gazdaságfilozófiától való elszakadás, valamint a magyar érdekek érvényesítése
a gazdaságban. A magyar gazdaságot gúzsba kötő külső és belső
államadósságot, az adósságszolgálat
jelenlegi rendszerét felül kell vizsgálni, fel kell vetni az adósság részbeni vagy akár teljes egészében való
elengedését.
Két évtizede egyoldalúan a külföldi tulajdonú társaságokat támogatja a magyar állam, különféle adókedvezményekkel. Ideje ezt megfordítani,
minden területen a hazai vállalkozásokat, kiemelten a kis- és közepes
vállalkozásokat kell kedvező helyzetbe hozni, hiszen ez a munkahelyteremtés és a bevételek növelésének
elsődleges eszköze. Ez minden parlamenti párt mindenkori programjában
szerepel, de soha nem érvényesítik,
mivel tisztában vannak azzal, hogy a
globális főhatalmat képviselő multinacionális társaságoknak való megfelelés politikai hatalmuk záloga.
A hazai vállalkozások exportképességének javítása érdekében létre
kell hozni azokat az intézményeket,
amelyek megfelelő állami támogatással (fejlesztések, marketing, piaci kapcsolatok szervezése) ezt elősegítik.
Érvényesítendő szempontként csak
azok a vállalkozások számíthatnak
támogatásra, amelyek privatizációs
visszaélésekben nem érintettek
Átláthatóvá kell tenni a pályázatokat, meg kell változtatni az uniós
forrásokhoz való hozzáférés feltételeit, megkönnyítve a nem tőkeerős
kis- és közepes vállalkozások eredményes pályázását. Az önerő mértékének a meghatározása, a lehetetlen gazdasági növekedés előírásának
eltörlése, az adminisztrációs terhek
csökkentése is ezt segítheti elő.
A privatizáció során a bankrendszer 90, a biztosítási szektor
100%-ban külföldi kézbe került. Ez

nemzetközi összehasonlításban megint
csak páratlan helyzet, aminek következményeként hatalmas nyereséget
visznek ki az országból. El kell érnünk,
hogy a hazai gazdaság finanszírozása
jelentős részben hazai tulajdonú bankokhoz kerüljön vissza, például helyi
hitelszövetkezetek alapításával, majd
országos hálózattá fejlesztésével.
A Magyar Állam a Csatlakozási
Szerződésnek azzal a politikai feltételével vált az EU tagjává, hogy lemondott a saját államterületét alkotó
föld feletti önrendelkezéséről, s ezt
átengedte az EU legfőbb közösségi
vívmánya, a tőke szabad áramlása
igényeinek. Tekintettel arra, hogy a
külföldiek földtulajdon szerzésének
– aminek részben már ma sem sikerült
gátat szabni – hét éves moratóriuma
2011-ben lejár, a legfontosabb nemzetstratégiai feladat a szükséges
törvények megalkotásával a politikai
elit e bűnének jóvátétele. Ennek
érdekében igényt kell támasztanunk
a Csatlakozási Szerződés földre
irányadó rendelkezéseinek felülvizsgálatára, módosítani kell a hatályos
Földtörvényt, be kell vezetni a mezőgazdasági üzemszabályozást, és törvényt kell alkotni a földvédelemről.
• A vízgazdálkodás megoldása agrárstratégiai tekintetben minden más feladatot megelőz. Ennek a megoldatlanságából származó klímahatás a
magyar mezőgazdaság legkockázatnövelőbb tényezője, 5 év viszonylatában az átlagtól ± 25%-nál is nagyobb
mértékben ingadoztatják a terméseredményeket. Másrészt az édesvízbirtoklás jövőbeli jelentősége miatt a
vízgazdálkodás teljes, Hollandiáéhoz
hasonló rendezése nemzetstratégiai
szempontból elengedhetetlen.
• A termelési rendszer második erősségű faktora a talajok típusa és minősége.
A talajromlási folyamatok visszafordításának és a talajok tartós javításának lehetősége is a vízgazdálkodás
függvénye.
• Kiemelt feladat a növényi és állati

génbankokat nemzeti vagyonná minősíteni, állami kézben tartani, biztosítani licence védelmét és megfelelő
anyagi ellátásukat.
• Azonnal be kell fagyasztani a bioüzemanyag-programokat és az európai hasonló tervek is elvetendők.
(2003-ban még „túltermelés” miatt
csonkolták a magyar mezőgazdaságot, ma pedig világszerte élelmiszerhiánnyal kell szembenézni.)
• A gazdálkodás fő formájának, stratégiai birtokformának a középarányosan 50 ha területű családi gazdaságot
tartsuk – ennek minden EU 15-öknél
érvényes közvetett örökösödési, birtokjogi és birtokvédelmi rendszerével együtt.
• Tekintsünk fokozottan támogatandó
mezőgazdasági kisüzemnek minden
3,5 hektár területtel és 4 számosállattal
(egy számosállat 500 kg élőtömegű
állat vagy állatcsoport) rendelkező
egyéni gazdaságot. A jövőképben
tekintsük célnak, hogy ezeknek a
kisüzemeknek 20%-a munkaintenzív
ágazatokkal, és Hangya Szövetkezet-i
közösségekben, különleges minőségű
hungarikum előállításával vagy védett
termék feldolgozásával foglalkozzon.
• Vezessünk be birtokkorlátozást
200–500 hektár közötti határral!
• Állami közreműködéssel meg kell
szervezni a gazdálkodói, a kis- és
középüzemi élelmiszertermelés, a
helyi piacok és a kissorozatú exportértékesítés különleges támogatását
(pl. speciális hitelekkel, marketinggel)
• A faluközösségeket újjá kell építeni:
• az élelmiszer-önrendelkezés regionális és helyi feltételeinek megteremtésével;
• közbirtokossági legelők és erdők,
faluközösségi szociális gazdaságok
létrehozásával;
• az ágazatok, vertikumok, hazai termőtájaknak megfelelő átrendezésével;
• az emberi, természeti és biológiai
erőforrások arányának növelésével;
• a társadalom-gazdasági súlypontnak a faluközösségre történő áthelyezésével;
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Vona Gábor, A Jobbik és a Magyar Gárda elnöke
A balliberális pártok szerint ez a
kevesek Magyarországa, és a keveseken saját magukat értik. A parlamenti
ellenzék vezetője szerint Magyarország mindenkié. Mindketten tévednek.
Magyarország nem is a keveseké, de
nem is mindenkié. Magyarország a magyaroké! Legalábbis a magyaroké lesz.
2009. június 7-én, az Európai
Parlamenti választások éjszakáján
mindenki számára bizonyossá válik,
hogy Magyarországon a Jobbik az új
erő. Morvai Krisztina vezetésével
jobbikos képviselők mennek
majd Brüsszelbe, hogy ott
végre megszólaljon a magyarság. Egy új időszámítás
veszi majd a kezdetét. Igen,
igaza van annak, aki azt
mondja, hogy új idők jönnek,
és új erők kellenek. Csak hát
elég furcsa úgy új erőről
beszélni, hogy közben a
hallgatóság csupa régi káder.
Az ország soron következő
vezetői még egyszer nem
lehetnek új köpönyegbe bújt
régiek. Olyanok kellenek,
akik sem az elmúlt negyvenévnyi kommunizmusban, sem
az elmúlt húszévnyi szabadrablásban nem vettek részt.
Mert azok hiteltelenek. Az is,
aki tönkretette az országot, és
az is, aki ezt tehetetlenül és
gyáván végignézte. Bűneik
súlya ugyan nem azonos, de
ahogy a tégla, úgy a kavics is elsüllyed a mocsárban. A számonkérés
pedig nem maradhat el. A legapróbb
magyar földrögért, a legkisebb magyar állami gazdaságért, a nemzeti
vagyon legutolsó filléréért is felelnie
kell majd valakinek. Akár szegfűt hord
a hajtókáján, akár narancsot.
Ha az egész világra nehéz idők
jönnek, Magyarországra még inkább.
Ne higgye senki, hogy Gyurcsány eltakarodása után minden egy csapásra

megoldódik. Az átmenet bizonyára
keserves lesz. Két döntő kérdés lesz,
mert a mindennapi élet két legalapvetőbb igénye és joga vált bizonytalanná. A megélhetés biztonsága és
a fizikai biztonság. Lesz-e kenyér az
asztalon és nem ütnek-e le fényes nappal az utcasarkon? Ez a két kérdés jár
az emberek fejében. A következő
években ezért az a politikai erő lesz
képes az ország irányítására, amely
tisztességes megélhetést ad a magyarnak, és amely megvédi a biztonságát.

Mondhatnám úgy is, annak kell
vezetnie ezt az országot, aki meg
meri adóztatni a multikat, aki magyar
bankot hoz létre, aki újratárgyaltatja
az államadósságot, aki megtagadja
az IMF-hitel visszafizetését, és aki segíti és védi a magyar munkavállalót,
a magyar vállalkozót és a magyar gazdát. És az irányítsa Magyarországot,
aki nem szerencsétlenkedik mindenféle három csapással, hanem egy csapással, a csendőrséggel oldja meg a

vidék közbiztonságát. Aki egyszerre
számolja fel a politikai, a gazdasági
és a cigánybűnözést. Aki erre nem hajlandó, az csak sarlatán és szemfényvesztő. De van még valami, ami eldönti majd, hogy kiben van meg a kellő
bátorság és az erő, hogy ki tud megfelelni az új idők új kihívásának. És ki
az, akit magával ránt az alábukó múlt.
Mert eljött a pillanat, hogy kimondjuk végre: nagybátyjához, a kommunizmushoz hasonlóan Magyarországon a liberális demokrácia itteni
rendszere is megbukott. Vége. Nem is lehetett más a
sorsa, hiszen a liberális demokrácia nem más, mint egy
import selejtáru. Hiszen mi
megy itt húsz éve? Az ország
csúszik a lejtőn, és eközben a
parlamenti pártok értelmetlen
vitákat folytatnak, a köztársasági elnök pedig közleményeket fogalmaz a foteljéből.
Ebből elég volt. Magyarországon egy erős vezetői hatalomra épülő, elnöki rendszerre van szükség.
Az elmúlt száz évben itt
egy rendszer működött. Horthy
Miklós kormányzóé. Mert az
nem a hazugságra, nem a
kamatrabszolgaságra és nem
a korrupcióra, hanem a magyar emberek szorgalmára,
tisztességére és a rendre építkezett. Modern és korszerű
formában, de ehhez kell visszatérnünk. Magyarországnak egy Szent
Korona-tan alapján álló alkotmányra
van szüksége, a liberális demokrácia
helyett egy értékelvű demokráciára,
az ország élén pedig egy kormányzóra. Minden egyéb csak kétségbeesett fuldoklás, amellyel Magyarországot megmenteni nem lehet.

Budapest, 2009. március 15. Deák tér

Kérje, és adja tovább!

Kopogtató-cédula kitöltése
Az Európai Uniós választás az ajánlószelvények (közismert nevén a kopogtatócédula) gyűjtésével kezdődik. Az
eltérés abban van csupán, hogy jelen esetben nem települési, vagy országgyűlési egyéni választókerületenként történik
az ajánló szelvények leadása, hanem országosan. A pártoknak, így a Jobbiknak is 20 ezer kopogtató cédulát kell
összegyűjtenie.
A névjegyzékbe való felvételről szóló kopogtatócédula hívja fel a választópolgár figyelmét az európai parlamenti
képviselő-választásra, illetve arra, hogy azon ő szavazhat. Fel van tüntetve benne a választás kitűzése, a névjegyzékbe
való felvétel, valamint, hogy mikor, hol és hogyan lehet szavazni. A kopogtató cédulát az önkormányzat küldi ki, és
a posta kézbesíti. Nagyon fontos dokumentum, ezért kérjük, NE DOBJA KI!

Az ajánlószelvényeket a Jobbik Országos Hivatalába kell eljuttatni a következő címre:
1113 Budapest, Villányi út 20/a
Amennyiben telefonon vagy e-mailben jelzi, házhoz megyünk a kopogtató – cédulákért.
Telefonszám: (06-1) 365-14-88 vagy 06-70-379-97-01
e-mail cím: jobbik@jobbik.hu
Az érvényességhez az ajánlószelvényeken az alábbi adatoknak kell szerepelnie:

AJÁNLÓSZELVÉNY
Az európai parlament tagjainak választásához
A listát állító jelölô szervezet(ek) neve:

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Az ajánló választópolgár adatai:

Az Ön neve
Az Ön lakcíme
Lakcím: ........................................................................................................................................................................
Név:

........................................................................................................................................................................

Az Ön személyi azonosító száma
személyi azonosító
(személyi szám)

saját kezû aláírás

Amennyiben nem kapott értesítőt, vagy ajánlószelvényt, forduljon a helyi választási iroda
vezetőjéhez a névjegyzékből való kimaradás miatt.

JOBBIK

Kérje, és adja tovább!

Jelentkezés a Jobbikba
A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelenleg a legnagyobb, és egyben a
legdinamikusabban fejlődő parlamenten kívüli párt. Folyamatosan erősödik, egyre több
lelkes magyar ember emeli magasba a párt zászlaját. Az elmúlt hónapban Jászárokszálláson,
Maroslellén, Réden, Jászapátiban, Sajóládon, Szomolyán, Erdőtelken, Enyingen, Móron,
Balatonalmádiban, Városlődön, Hajmáskéren, Zalaszentgróton, Gárdonyban, Piliszsántón,
Püspökmolnárinam, Nőtincsen, Hajdúbaboson, Szihalmon, Hajdúhadházon, Hajdúdorogon,
Hajdúszoboszlón és Hajdúsámsonon történt szervezetalakulás.
Dr. Morvai Krisztina hazánk legnépszerűbb civil közéleti szereplője elvállalta,
hogy júniusban a Jobbik EP-listáját vezeti. Országjáró előadásainkon tömött művelődési
házak várnak mindenhol bennünket. Ha odafent is úgy akarják, a következő
Országgyűlés nem ülhet össze nélkülünk.
Az előttünk álló időszak történelmi jelentőségű, hiszen most dől el, hogy Magyarország
végleg gyarmati sorba süllyed, vagy az emberek felébrednek végre évtizedek óta tartó
mélyaltatásukból. Kemény munkára, töretlen hitre és a nemzetben
gondolkodók széles összefogására van szükség!
Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy ez egy óriási feladat, melynek teljesítéséhez minden
tenni akaró emberre szükségünk van. Kérjük ezért, ha úgy érzi, hogy Ön is hozzá tud tenni
valamit ahhoz, hogy elérjük közös céljainkat, jelentkezzen nálunk, vagy anyagi támogatásával
segítse munkánkat! Amennyiben módjában áll támogatni, azt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom 11705008-20485643-as bankszámlaszámára való átutalással,
vagy sárga csekk útján teheti meg.
Jobbik elérhetőségek:
Postacím: 1113 Budapest, Villányi út 20/a; Központ nyitva tartása: 9-17 óráig hétköznapokon
Honlap: www.jobbik.hu; E-mail cím: jelentkezes@jobbik.hu
Vezetékes telefon: (06-1) 365-1488 Mobil telefon: (06-70) 379-9701
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A kiadvány a tagok anyagi hozzájárásából, támogatók segítségével készült. Kereskedelmi forgalomba nem
hozható. A kiadásért felelős Szabó György. Észrevételét, javaslatait várjuk postai úton
(1113 Budapest, Villányi út 20/a), vagy elektronikus levélben: szabo.gyorgy@jobbik.hu
Önmagán is segít, aki az újság megjelenését támogatja: 11711034-20857684

