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RADIKÁLIS VÁLTOZÁST!

Ki teremt rendet...
Egy év telt el az országgyûlési választások óta.
A „fülkeforradalmi-kormány” vezetõi, nevezetesen
Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter elsõ nyilatkozataikban ígéretet tettek,
két hét alatt rendet teremtenek a
közbiztonság területén.
Ezzel szemben az elmúlt tizenkét
hónap alatt a bûnözés soha nem
látott méreteket öltött hazánkban. A
közbiztonság romokban hever, miközben a rendõrség anyagi és létszámbeli gondjai miatt a minimális
feladatait sem tudja ellátni maradéktalanul.
Gyöngyöspata, Lak, Szikszó, Hajdúhadház, Hejõszalonta, Rakamaz, Kiskorpád, Borsodnádasd, DabasSzõlõ... ki tudja, meddig sorolhatnánk még! Naponta tanulhatunk meg új és újabb településneveket a
cigánybûnözés szinonímájaként. Ezen, kelet-magyarországi településeken élõk mindennapjait soksok éve megkeseríti a nemlétezõ(?) cigánybûnözés,
ami az utóbbi idõben olyan szintû cigányterrorban
csúcsosodott ki, hogy már heti szinten válnak védtelen idõs emberek brutális gyilkosságok áldozataivá.
A kis falvak lakói megelégelték a bûnözés terjedését és a rendõrség tehetetlenségét, egyre több
településen önszervezõdõ, civil polgárõr szervezetek létrehozását kezdeményezték. Ezek élére állt a
törvényesen is bejegyzett Szebb Jövõért Polgárõr
Egyesület, mely bûnüldözési tevékenységét minden
esetben, a rendõrséggel egyeztetve látta el. Eddigi
mûködésük alatt a lopások, betörések és a magyargyalázások száma érezhetõen csökkent.
Az elmúlt idõszakban Gyöngyöspata került a
média figyelmének középpontjába. Gyöngyöspata
lakói megelégelték a helyi cigányok által elkövetett
sorozatos bûncselekményeket, és kérték a polgárõrök segítségét. Ennek nem csak az lett az eredmé-

nye, hogy néhány nap alatt drasztikusan csökkent
a bûncselekmények száma, hanem megjelentek az
LMP „jogvédõi” és külföldi haverjai is. A liberális
hergelés olyan „jól sikerült”, hogy a „rettegõ” cigányok több helyi magyart összevertek, rátörtek a
gyöngyöspatai önkormányzat épületére, majd
pusztán félelembõl, karókkal és vascsövekkel félig
agyonvertek négy magyart.

Az LMP-nél azonban sokkal nagyobb a kormány felelõssége. Ez a kormány elõször izraeli parancsra szétverte a Magyar Gárdát, majd most a
parlamenti balliberálisokkal nagykoalíciót alkotva,
megteremtette az „egyenruhás-bûnözés” fogalmát.
Ez alatt értve a bûnüldözõ, tisztességes polgárõröket.
Cegléden is folyamatosan nõ a bûnelkövetések
száma és súlyos bûncselekmény is egyre gyakrabban fordul elõ. A város több területe lassan élhetetlenné válik, gondolok itt pl. az Ugyer területére,
mely a rendõrségi híradásokban is gyakorta szerepel, de sajnos nem csak Ugyer tekintetében vannak problémák. A minap az országos híradásokban
is szerepelt városunk. Történt ugyanis, hogy Cegléd
egy cigányok által sûrûn lakott részén az Országos
Mentõszolgálat riasztásra kiérkezõ esetkocsiját
megtámadta egy 15-20 fõs banda. A rendõrség egy
Folytatása a 2. oldalon

LAKOSSÁGI FÓRUM
Korondi Miklós országgyûlési képviselõvel és ifj. Pálinkás Miklós önkormányzati képviselõvel.
Helyszín: Cegléd, Felház utca 62. (Ceglédi Kaszinó)
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Ki teremt rendet... Folytatás az 1. oldalról

férfit hallgatott ki gyanúsítottként, aki a kiérkezõ jármûvet
ütötte-verte. A többi 15-20 fõ a rendõrség szerint bûncselekménnyel nem gyanúsítható, mivel „csak” odarohantak,
körbevették a mentõautót és ordítoztak, szidalmazták a
mentõsöket, minek következtében az esetkocsi gyorsan
kitolatott az utcából. Gondoljunk bele, mi történt volna, ha
a sofõrnek nincs elég lélekjelenléte a meneküléshez! Esetleg
nem volt-e félelemkeltõ és nem lépett-e fel fenyegetõleg ez
a társaság?
Jó hír a ceglédiek számára, hogy a közbiztonság hiányosságait látva tettrekész, helyi fiatalok a közelmúltban megalakították a Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület ceglédi szervezetét. Bûnmegelõzési tevékenységüket a vasútállomás és
a buszpályaudvar környékén kezdték meg. Itt még nem-

régen cigánybandák lestek áldozataikra, támadtak meg
idõst és fiatalt egyaránt. A polgárõrök a rendõrséggel
együttmûködve több bûncselekményt megakadályoztak,
jelenlétüknek köszönhetõen érezhetõen javult a területen a
közbiztonság. Sokan örömmel látnák a járõröket a város
más részén is, minden elvárásnak igyekeznek eleget tenni,
ezért tagtoborzásba kezdtek. Õket kívánja kormányunk
megbüntetni!
Végezetül marad a költõi kérdés! Ha a rendõrség anyagi,
eszköz- és létszámbeli hiányosságai miatt nem tudja megnyugtató módon helyreállítani a közbiztonságot, a kormány
pedig letöltendõ börtönbüntetéssel fenyegeti az önként és a törvényeket tiszteletben tartva polgárõri feladatokat ellátni kívánókat,
akkor ki teremt rendet?
Kis Attila, a Jobbik Ceglédi Alapszervezetének alelnöke

Fidesz...
Követeljük a választási ígéretek betartását!
Közbiztonságot és elszámoltatást!
A 2010-es országgyûlési választásokat a Fidesz nyerte meg. A kétharmados
eredmény elérésében lényeges szerepük
volt a választási ígéreteknek, ezek között
szerepelt a közbiztonság azonnali megteremtése és az elszámoltatás. Az elmúlt
egy év alatt egyik sem történt meg. „Két
hét alatt rendet teszünk” – hangzott el miniszterelnök úr szájából. Nem két hét, de
tizenkét hónap is kevés volt erre, ami
alatt a vagyon- és életbiztonság csak
romlott. Mára odáig jutottunk, hogy
szinte minden héten agyonvernek egykét idõs magyart. A belügyminisztert
saját beosztottjai szólították fel tüntetésükön, hogy „Pintér, takarodj!” A rendõrök nagy többsége ezt követeli, miköz-

ben kisebb részük, épp’ az „olajos” Pintér
parancsára, a tolvajok helyett a polgárõröket üldözi.
Néhány héttel ezelõtt abonyiak tüntettek Cegléden. Több ezer aláírással tiltakozó jegyzéket adtak át a városi ügyészségnek. Ez utóbbi ugyanis szabadlábra
engedett néhány, a rendõrség által elfogott abonyi bûnözõt. Az ügyészség, a
saját állítása szerint, törvényesen járt el.
Hát persze, a Magyar Gárda betiltása is
hasonlóan „törvényes” volt. Nem kellene
ezeket a „törvényeket” felülvizsgálni, ha
már Orbán Viktor azt mondta, „ezentúl
Magyarországon csak az történik, ami a
magyar emberek érdekében áll”?
Cegléden is problémás a helyzet. Az

Miért nem szavazta meg
a Jobbik-frakció
az új Alkotmányt...
– Az Alaptörvényben megfogalmazottak szerint, az uniós jog
a magyar joggal szemben továbbra is elsõbbséget élvez.
– Nem teremti meg a magyar föld és vízkészlet alkotmányos védelmét, emiatt félõ, hogy 2014 után a külföldiek
megszerezhetik a magyar föld tulajdonjogát.
– A most elfogadott alaptörvény kimondja, hogy nem
ismeri el az 1949. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát, ugyanakkor az ezen alkotmány alapján
végbemenõ rendszerváltozást már igen, és ha
elfogadja a rendszerváltozás hazugságát, azzal
törvényesíti, visszamenõlegesen legitimálja a
privatizációt, a nemzeti vagyon elsíbolását, hiszen a Jobbik erre vonatkozó módosító indítványát leszavazták.
– A Jobbik legfontosabb javaslatai röviden,
amelyek a kormánypártoknak köszönhetõen nem kerültek be
az Alaptörvénybe:

összeállított „közbiztonsági koncepció”
is csupán jóindulatú kívánságlista, felelõsök, határidõk és pénzügyi források
megjelölése nélkül.
A mai napig nem történt meg a várva-várt elszámoltatás. Miért van még
mindig szabadon Kóka, Veres, Fekszi, Bajnai, Gergényi... az összes szemkilövetõ és
szemkilövõ? Az õrült pojácáról, Gyurcsányról nem is beszélve.
Aki a kétharmad birtokában nem tud
elszámoltatni, az nem is akar. Aki pedig
a gazembereket nem vonja felelõsségre
a választások után, holott azt ígérte a
választások elõtt, az egyszerûen becsapja
a választókat. Az MSZP 2006-ban ugyanezt csinálta. A közvéleménykutatók szerint az elmúlt 3 hónapban a Fidesz 1
millió szavazóját már elveszítette. Vajon
mi lehet ennek az oka?...
Csuri Károly

Az állampárti diktatúra vezetõi és haszonélvezõi ne lehessenek államtitkárok, miniszterek vagy állami hivatal vezetõi.
Történeti Alkotmányunkkal való jogfolytonosság (Szent
Korona-tan).
A határon túli magyarok nemzeti önrendelkezésének,
autonómiájának támogatása.
Ügynökakták teljes nyilvánossága.
Halálbüntetés visszaállítása a legelvetemültebb gyilkosokkal szemben.
Termõföld és vízkészlet magyar (állami) tulajdonban
tartása.
Képviselõk mentelmi jogának eltörlése.
Képviselõk visszahívhatósága.
A nemzeti vagyon privatizációs szerzõdéseinek jogszerûségi felülvizsgálata.
Az új alkotmány sok tekintetben jó irányba indult el, azonban
a fellelhetõ jószándékot nem követik tettek, rendelkezések, amelyek kikényszeríthetõvé tennék a szép jogelveket. Verbális szinten
kiválót alkotott az Országgyûlés, ugyanakkor a tényleges tartalom
hiányzik, ami elmozdítaná ezt az országot az elmúlt 20 év zsákutcás irányából. Ezért a Jobbik az „Áruló nem leszek” felirattal mondott nemet az Alaptörvényre. Korondi Miklós országgy. képv.
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Magyar-hét
a Közgázban
Cegléden, a Közgazdasági Szakközépiskola többek között arról (is) nevezetes, hogy igyekszik diákjaival megismertetni különbözõ népek történelmét,
kultúráját, jelenkori politikáját, stb. Ezen
ismeretterjesztés jegyében már sor került
a Német-osztrák-, az Izrael-, majd az
USA-hétre. Most azt a hírt kaptuk, hogy
megrendezésre kerül a Magyar-hét is!
Ennek keretén belül néptáncegyüttesek, népdalénekesek, citerások lépnek
fel, a magyar õstörténet jeles kutatói tartanak elõadásokat, de lesz Wass Albertrõl
és Prohászka Ottokár püspökrõl elõadói
est is. Továbbá a Hungarica zenekar rövid
bemutatkozását is tervezik.
Amennyiben a fenti információink
nem hitelesek, és a Közgázban a diákok
figyelmét mindenáron idegen (magyarellenes) kultúrák felé irányítják, nem törõdve
magyar értékeinkkel, úgy tisztelettel várjuk
az iskola igazgatójának cáfolatát postacímünkre.
Gerjemente Szerkesztõsége

TRIANON, 1920. JÚNIUS 4.

Petõfi Sándor:

A NEMZETHEZ
Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtõl;
Fájdalom és düh habzik szívembe’!

NEMZETÜNK GYÁSZNAPJA!
1920. június 4-én délután fél ötkor, a
trianoni békediktátum aláírásának percében az országban zúgtak a harangok, a
közlekedés leállt és sírtak az emberek.
Az 1000 éves Magyarország, Szent István
országa egy perc alatt összeomlott!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkrõl az álom.
Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan újra aluszik javában.
Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsõk közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!
Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi idõd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Simon Peresz elõhírnöke
„Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti,
zsidó testvérek, fáradozzatok minden erõtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elûzzetek és teljesen
úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak,
teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendõ anyagi eszközötök, a
párizsi szövetségünk minden erõvel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk
máris gyûjtéseket rendez, és az adományok váratlan bõséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és
magyarok kezébõl kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az
egész világ tõkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a
célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek.” – Russischen Invaliden (1910. dec. 30.,
285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet magyar lapok
is közöltek. Nos! Van olyan magyar ember, akinek nem egyértelmû, hogy mi folyik a Kárpátmedencében?
Gerjemente Szerkesztõsége

G E R J E S Z T Õ
Hejõszalontán brutális kegyetlenséggel három cigánybûnözõ kivégzett egy középkorú magyar nõt. A gyilkosságot
elkövetõ elõzetes letartóztatásban van, a két társtettes pedig
szabadlábon. A rendõrség az esetet igyekezett elhallgatni.
Pintér Sándor belügyminiszter már 15 éve nyugdíjas, 48
évesen vonult nyugállományba. Most pedig a hivatásos rendvédelmi dolgozókat nem engedi nyugdíjkorhatár elõtt nyugdíjba vonulni.
Tudta-e Ön, hogy Cegléd Város Önkormányzata évi 10
millió forinttal támogatja a helyi rendõrkapitányságot? Vajon
jobb lett ettõl a közbiztonság városunkban?
Tudta-e Ön, hogy a ceglédi képviselõ-testületben csak a
jobbikos képviselõ nem fogadta el a rendõrkapitány éves beszámolóját? Ez azt jelenti, hogy – a többi képviselõ szerint – minden
rendben van a közbiztonság terén Cegléden. Önök szerint is?

1920. június 4. a világtörténelem szégyene. Nem egyszerûen büntetés, vagy
területek elrablása, hanem nemzetgyilkossági kísérlet. Ennek több évszázadra
visszanyúló elõzményei vannak: törökvész, Habsburg-uralom, szabadságharcaink vérbefojtása, a nemzetiségek fellázítása, stb. A történelmi események egy
irányba mutatnak: szomszédaink és európai „barátaink” a kiirtásunkra törekednek. És nem csak múlt idõben. A trianonizálásnak ugyanis ma sincs vége: megosztani, feszültséget gerjeszteni, szembeállítani. Ellenségeskedést szítani falu és
város, öreg és fiatal, férfi és nõ, beteg és
orvos, Sopron és Kisvárda, Szob és Gyergyó, gyerek és szülõ, gazdag és szegény,
tudós és kõmûves... között. Mindegy,
hogy mibe kerül, de mindenáron meg
kell akadályozni, hogy a magyar a magyarral összefogjon. Ez a trianonizálás
lényege.
– „Mert ha ezek egyszer egymásra
találnak, jaj nekünk!” – jelentette ki az
egyik párizsi tárgyaló.
Magyarok! Mikor fogunk már össze?
Csuri Károly

Fésûs Ferenc képviselõ úr már a kampány során – elmondása szerint – egyeztetett vállalkozókkal az Ugyer területén
felállítandó lovasrendõrségrõl. Kérdésünk, mikor kezdik el
ezek a lovasrendõrök a szolgálatot az Ugyerben és hány fõvel?
Nemcsak Cegléd, hanem Pest megye is csõd közeli helyzetbe
került. Információink szerint a megyei fenntartású intézményeknél
a májusi fizetéseket is veszély fenyegeti. Már több megyei
fenntartású intézményben kikapcsolták a gázt. Tudta-e Ön, hogy
a ceglédi képviselõ-testületben és a Pest megyei közgyûlésben is
a ceglédi Takáts László a Gazdasági Bizottság elnöke?
A 2007. évi trianoni megemlékezésen a Jobbik országos
elnöke, Vona Gábor árpádsávos zászlót adományozott Cegléd
városának, amelyet Takáts László, akkori alpolgármester vett
át és ígéretet tett arra, hogy az ajándékba kapott zászló valamennyi városi rendezvényen lobogni fog. Látta-e valaki ezt a
zászlót városi rendezvényen azóta?
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Megkezdte munkáját Cegléden
a Jobbik Ifjúsági Tagozata
Az utóbbi idõben egyre több helyen alakultak meg a
Jobbik ifjúsági tagozatai, amelyek a nemzeti érzelmû, tettrekész fiatalok közösségeit jelentik. 2011. április 2-án a Jobbik
Ceglédi Ifjúsági Tagozata is megalakult. A
taglétszám folyamatosan emelkedik, jelenleg 11-en vagyunk, de ez a szám nyilvánvalóan nem azonos azzal, ahány nemzetéért
tenni akaró fiatal él Cegléden és környékén,
tehát várjuk az õ jelentkezésüket is 14 és 30
éves kor között.
Programunk érdekes és szerteágazó, jelenleg olyan
erdélyi fiataloknak gyûjtünk könyveket és tanszereket, akik
valamilyen ok folytán csak nagyon szûkösen juthatnak
hozzá magyar nyelvû tankönyvekhez, szépirodalmi alkotásokhoz.
Az akció keretén belül személyesen fogunk családokat
felkeresni, könyvgyûjtés céljából. Az összegyûjtött könyveket június 17-én tervezzük útba indítani a Wass Albert
Emléktúra keretén belül. Minden egyes könyvre nagy
szükség lehet odakint. Ezzel is világossá kell, hogy váljon:
a Gúnyhatár bennünket nem korlátoz, ellenben a Nemzet
egyesítésére vonatkozó elszántságunkat növeli.
Juhász Réka Ceglédi IT elnöke

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ minden hónap
második péntekjén 9-11 óráig, IFJ. PÁLINKÁS MIKLÓS
önkormányzati képviselõ minden hónap utolsó csütörtökén
15-16 óráig tart fogadóórát a Városháza aulájában, mely az
önkormányzat udvarán keresztül közelíthetõ meg.

JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA
Minden csütörtökön: délután 16-17 óráig. Helyszín: Alkotmány utca 11.

TAGTOBORZÓ
Kedves Olvasóink! Szeretnének Hazánk megmentésén fáradozni? Szeretnének a településükért valami jót, hasznosat
tenni? – Akkor várjuk Önöket a Jobbik helyi szervezeteibe
Albertirsán, Cegléden, Ceglédbercelen, Csemõben, Dánszentmiklóson, Mikebudán, Tápiószõlõsön és Újszilváson!
Mentsük meg együtt Magyarországot, hiszen nem mindegy,
hogy mit hagyunk örökül gyermekeinknek és unokáinknak.
Jelentkezni lehet: a 06-70-379-9086-os telefonszámon.

FIATALOK!
A Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozata vár minden 14-30 éves
igaz magyar, nemzeti érzelmû fiatalt a szervezetbe. Sok szép
feladat vár rátok. Jelentkezni lehet: a +36-70-433-0418-as
telefonszámon, illetve a juhasz.reka@jobbikit.hu-n.

M E G H Í V Ó
A Jobbik Ceglédi Szervezete komolyan vette a tavaly
novemberben tartott budapesti tiltakozó tömeggyûlésen
elhangzottakat és a dél-alföldi város Jászberény- és
Nagykõrös felõli bejáratánál, felállítja a székely-magyar
rovásírásos helységnévtáblákat. A rovásírásos
táblák elkészíttetése és elhelyezése kb. 60 ezer
forintba kerül, amelyet a
jobbikosok saját forrásból fizetnek.
Úgy gondoljuk, hogy több ezer éves õsi írásunk és magyar õsnyelvünk megmaradása, valamint ápolása, egyik
legfontosabb küldetésünk. Hiszünk abban, hogy a
Kárpát-medence Isten oltalma alatt álló terület, amely a
magyar nép számára adatott, és ezt a rovásírással megjelölt tábláinkkal is jelezni szeretnék az idegen betolakodók és az „újgyarmatosítók” számára. Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a Haza nem eladó!
A rovásírásos helységnévtáblák felavatására 2011. június 4-én (szombaton) 14 órakor kerül sor, amelyre
minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk. Helyszín
a Nagykõrös felõli helységnévtábla közelében.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse minden csütörtökön a
BARIKÁD c. színes hetilapot. Keressék 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.
Kíváncsiak az igazságra? Akkor rendszeresen tájékozódjanak a Gerjemente c. hírlevelünkbõl!

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.cegled.jobbik.hu honlapunkat, melyen megtalálhatják országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait is. Továbbá számos érdekes írást. Ajánljuk a
www.jobbik.hu és a www.barikad.hu honlapokon történõ
folyamatos tájékozódást.

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
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