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Köszöntjük a tavasz első napját, rakjuk helyére ünnepeinket, nevezzük
nevén az árulókat, gyilkosokat, mondjuk ki az igazságokat,
mert „minden ki nem mondott igazság méreggé válik”.
Üdvözöljük a Magyarok Szövetségének zászlóbontását
2009. márc. 21-én, szombaton a Kossuth téren 16 órakor
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Emlékezzünk a 90 éve történt drámai eseményekre !
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az „első Köztársaság” elárulásáról,
a Szociáldemokrata Párt elárulásáról,
gróf Károlyi Mihály hazaárulásáról
az „első MSZP” megalakulásáról,
a proli „Tanácsköztársaság” kikiáltásáról,
a 133 napos proli diktatúra áldozatairól,
az állami terror külpolitikai következményeiről,

Indítsuk el a szebb jövőt, a nemzeti rend helyreállítását !
•
•
•

„Antikommunista és Antiglobalista kiáltvány”
A jogfolytonosság visszaállításának megkezdése
Szegedi találkozó meghirdetése június 14-re
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A 2009.márc.15.-i rendezvényeket korlátozó és megfélemlítő rendőrségi
intézkedések, az új nem demokratikus és egyértelműen Alkotmányellenes
törvények emberi méltóságot sértő következményei és többek között
Morvai Krisztinát és Gaudi-Nagy Tamást ért atrocitások ellen.
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Támogatóink: Jobbik, Magyar Gárda, NJA, NJSZ, HVIM, …
A rendezvényt a Magyar Gárda biztosítja
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Szervezők: Gonda László néptribun 2006, Közhatalom Jogsértetjeinek Egyesülete
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