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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!

Az én házam, az én váram!
Szeptember 5-tõl aláírásgyûjtést indít a Jobbik a devizahitelesek megsegítése érdekében. Az íveken a következõ kérdésnek a megválaszolását kérjük Önöktõl:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a devizahiteleket a felvétel idõpontjában érvényes árfolyamon forintalapú hitellé váltsák
át, és az ezzel járó különbözetet pedig, a hitelt folyósító
banknak kelljen viselnie?”
Országos akciónk során több százezer aláírásra számítunk,
amelyeket majd petíció formájában át is adunk a kormánynak.
A Jobbik rá akarja kényszeríteni a kormányt a probléma
megoldására.
A Jobbik szerint jelenleg Magyarországon két olyan válsághelyzet van, amely robbanással fenyeget:
a cigány-magyar együttélés és a devizahitelesek helyzete.
FIGYELEM! – Az aláíróknak csak a nevüket és a lakcímüket kell majd megadniuk!
A Jobbik véleménye szerint: „Nem a magyar emberek vannak a bankokért, hanem fordítva; és akinek
ez nem elfogadható, az, ha a Jobbik kerül kormányra, kénytelen lesz elhagyni Magyarországot.” Az
ügy érdekében akár tüntetések szervezésétõl sem riadunk vissza. Kíváncsian várjuk a nemzeti
együttmûködést oly sokszor hangoztató kormánypártiak hozzáállását!
Korondi Miklós

A kormány a saját luxusára költ
A Jobbik felháborítónak tartja, hogy miközben
az emberek valódi problémáival nem törõdik a
kormány, addig sokmilliárd forintot költ saját
jólétére és luxusára.
A 29 pontos kormányzati akciótervben Orbán
Viktor miniszterelnök által tavaly meghirdetett
teljes telefon-, bútor- és gépkocsi-vásárlási stop
helyett 97 darab új Skoda Superb típusú autót
vásárol a kormányzat, 600 millió forintért, valamint nemrég 150 iPad2 telekommunikációs
eszközt szereztek be.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium több száz
millió forintért kötött külsõs ügyvédi szerzõdéseket, a kormány több milliárd forintot ad „haveri cégeknek kormányzati kommunikációra”,
ráadásul az elõzõ ciklus hibás
döntéseit is folytatja, amikor 22 milliárd forintért tervezik megvásárolni a közmédia Kunigunda utcai székházát.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Korondi Miklós országgyûlési képviselõvel és
ifj. Pálinkás Miklós önkormányzati képviselõvel.
Helyszín: Cegléd, Felház utca 62. (Ceglédi Kaszinó)
Idõpont: 2011. szeptember 30. (péntek) 18 óra
Mindenkit szeretettel várunk!
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Új alelnökkel bõvült a Jobbik Ceglédi Alapszervezete
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Jobbik Ceglédi Alapszervezete 2011. augusztus 25-én
tartott taggyûlésén a meglévõ alelnökök mellé, Garamszegi Zoltán személyében új alelnököt
választott, így a ceglédi szervezet elnöksége 5 fõre bõvült. Elnökségi tagok a következõk: Korondi
Miklós elnök, Garamszegi Zoltán alelnök, Kis Attila alelnök, Kökény Ferenc alelnök és Ifj. Pálinkás
Miklós alelnök.
Az új alelnök munkájához sok sikert kívánunk!
a Jobbik Ceglédi Szervezete

A Jobbik tiltakozása a helyi díj- és adóemelések ellen
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete határozottan tiltakozik a városvezetés lakosságot megnyomorító intézkedései ellen, és egyben követeli a helyi díj- és adóemelések
azonnali visszavonását.
Több mint ezer ceglédi lakos aláírásával ellátott, nemzetiszínû szalaggal átkötött petíciót adott át Földi László
polgármester részére annak hivatalában, augusztus 2-án,
ifj. Pálinkás Miklós jobbikos önkormányzati képviselõ és
Kis Attila, a Jobbik Ceglédi Alapszervezetének alelnöke.
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete már év elején hangot
adott tiltakozásának, látva, hogy a fideszes többségû városvezetés 2010. decemberi és 2011. januári önkormányzati határozataival drasztikus díj- és adóemeléseket hajtott végre.
A ceglédi városvezetés felelõtlen gazdálkodásának következtében több mint hatmilliárd forint adósságot halmozott fel, mely terheit a lakossággal fizetteti meg, az
inflációt jóval meghaladó mértékû, brutális áremelésekkel. Az intézkedések több tétel tekintetében másfél, illetve
kétszeres mértékû áremelkedéseket eredményeztek.
Véleményünk szerint, a mai nehéz gazdasági körülmények között, amikor sok család kerül kilátástalan helyzetbe, anyagi terheik további növelése és az intézmények
megszorítása helyett a költségvetés egyensúlyának
helyreállítása érdekében más eszközöket kell találni. A
helyi Jobbik megfogalmazta, minimálisan mely intézkedések meghozatalát várja el a város vezetésétõl. Ezen
intézkedések elsõsorban a városvezetõk fizetésének és
költségtérítésének csökkentését, illetve az önkormányzati
cégek racionalizálását célozták meg, mivel véleményünk

szerint a Ceglédet jelentõs mértékben eladósító városvezetés magán kezdje a megszorításokat.
Ti l t a kozásunk
kifejezéséül év elején reprezentatív
jelleggel
aláírásgyûjtést
kezdeményeztünk.
Az ívek
h a m a r
megteltek
kézjegyekkel, szerettük volna
hamarabb
átadni, de
több hónapig kellett várnunk, hogy városunk polgármestere sok fontos teendõje mellett idõt szakítson a
petíciónk átvételére.
A polgármester, a petíció átvételekor ígéretet tett arra,
hogy a szeptemberi testületi ülésen városunk képviselõi
elé tárja követeléseinket. Így a fideszes városatyáinknak
szeptemberben lehetõségük lesz, hogy hallgassanak a jobbik eszükre és visszavonják a lakosságot sújtó intézkedéseiket.
a Jobbik Ceglédi Alapszervezete

Közmunkaprogram Cegléden és Gyöngyöspatán
Cegléd utcáit járva láthatjuk,
hogy ismét elindult a közmunkaprogram. Több mint 60 ezer forint
havi bérért takarítják városunk közterületeit a programban részt vevõ
közmunkások. Örvendetes dolog a
munkahelyteremtés. Mondhatnánk,
méltó a munkás az õ bérére – már
ha meg is dolgozik érte. Sajnos, a
legtöbb esetben nem ezt látjuk!
Például nyáron a Folyó utca mellett
fekvõ „Szilváskert” nevû önkormány-

zati területet hat-hét közmunkás
napi nyolc órában takarította több
mint két hétig. Régebben hárman fél
nap alatt el tudták végezni ezt a feladatot. Az arra járók kedélyeit talán
joggal borzolta, hogy a közmunkások
egész nap a fûben heverésztek és
egy-egy nap legfeljebb másfél órát
imitálták a munkát, annál inkább, mivel Cegléden is több multinacionális
vállalatnál szinte minden másodpercet ki kell dolgozni ezért a fizetésért.
2. oldal

Az ország nem minden településén mûködik így a közmunkaprogram. Gyöngyöspatán, aki nem fogadja el a felajánlott közmunkát, az
egy évig nem jogosult szociális juttatásokra, akit pedig hanyagsága miatt
kizárnak a programból, az három
évig mindenfajta segélytõl és szociális pótléktól elesik. Igaz, Gyöngyöspatán már gyõzött a Jobbik és nem
fideszes, hanem jobbikos a polgármester...
Kis Attila
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MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRÛSÉG!
Jobbikos példamutatás Cegléden
Cegléd városvezetése, még a
2006-2010 önkormányzati ciklus
vége felé „EU-normák” alapján új
játszótereket építtetett minden fideszes egyéni képviselõjének körzetében. A súlyosan eladósodott város
vezetése több mint 10 millió Ft közpénzt költött el játszóterenként a
projekt megvalósítása során! Voltak
is nagyszabású játszótér-avató ünnepségek városszerte és narancsos
képviselõink büszkén emlegették
saját körzetük játszótereit eredményként, a választási kampány során.
Cegléd 10. választókerületében, a
Külsõ-Budai úton megépült játszóteret is hasonló nagy sikerként könyvelte el a körzet képviselõje és a kisgyermekes családok is boldogan vették birtokba.
Mára azonban a helyzet teljesen
megváltozott. Az önkormányzati választások elmúltával úgy látszik, ebben a körzetben is kevésbé lettek
fontosak az itt élõk a megválasztott
képviselõjük számára. Az EU-szabvány szerint létesült játszótéren
ugyanis balkáni állapotok uralkod-

nak. Az ide látogatót derékig érõ
gazzal, parlagfûvel benõtt terület
fogadja. A játszótéri vár homokfelvonója megrongálva, a hinták alatti

gumiszõnyeget ellopták, vagy talán
nem is kerültek beépítésre, a padok
helyükrõl felszakítva, összeforgatva,
sörös dobozok, törött boros üvegek,
nejlon zacskók, csikk és szemétten-

G E R J E S Z T Õ
Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek vége
Miután a ceglédi képviselõ-testület közel 50%-kal emelte
a szilárdhulladék szállítási díját, nyár közepétõl fogva azzal
szembesülünk, hogy az ún. szelektív hulladékgyûjtõ szigetek folyamatosan eltûnnek. Most a bevételek maximalizálása után úgy látszik, a költségeket minimalizálni szeretnék,
ezzel is növelve a vezetõk személyi prémiumát. Igaz, hogy
ezzel a cég vezetése jól jár, de ezután a várost elborító szeméttel mit fog kezdeni az önkormányzat?
Csak romáknak!
A fenti cím díszelgett 2011. augusztus 24-én a Czárákdûlõi iskola bejáratán. A Gerjemente szerkesztõségéhez érkezett információk szerint, egy gyûlés keretén belül, odabent ruhanemû, bútor, segély, stb. osztás történt. Kizárólag
csak romáknak! Ha ugyanezt a Jobbik, vagy bárki más követi el, és azt írja ki a kapura, hogy „Csak magyaroknak!”
– akkor azonnal elkezdõdik valamilyen szinten az üvöltözés, hogy ez rasszizmus, fajgyûlölet, kirekesztés, nácik, stb.
Ez az eljárás az ún. kettõs mérce, Ugyertõl az amerikai Népszaváig.
A Fidesz cigánypolitikája megbukott!
Szegedi Csanád szerint a közbiztonság folyamatos romlása és a „cigánybûnözés” folyamatos növekedése azt
jelentik, hogy megbukott a Fidesz cigánypolitikája. Úgy

ger, amerre csak a szem ellát.
A városrész lakói több alkalommal is megkeresték önkormányzati
képviselõjüket, illetve a polgármesteri hivatal illetékeseit, kérve a park
tisztántartását és a terület rendszeres
rendõrségi ellenõrzését a játszótéren
éjszakánként italozó, randalírozó huligánok távoltartása érdekében. Sajnos, a kérés süket fülekre talált és az
intézkedések elmaradtak.
A Jobbik Ceglédi Szervezete, látva a kialakult állapotokat, nem késlekedett. Augusztus 2-án helyi sajtóorgánumokon keresztül felhívta az illetékesek figyelmét elmulasztott feladataik elvégzésére, a rájuk bízott sokmilliós közvagyon állagmegóvásának kötelezettségére és a hiányosságok pótlására. Ugyanezen a napon a
ceglédi jobbikosok Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ vezetésével
megtakarították a játszóteret a gaztól,
a szeméttõl, megmutatva a város
vezetésének, mit is kellene tenniük
rendszeresen. A példamutató munka
eredményeként kora délutánra újra
vidám gyermekzsivajtól lehetett hangos a Budai úti játszótér.
Kis Attila, a Jobbik Ceglédi alelnöke

fogalmazott: ha a kormány nem hozza meg a szükséges
lépéseket, akkor „hamarosan olyan polgárháború közeli
helyzet alakul ki, amihez képest a londoni események
gyermeteg babazsúrnak tûnnek majd.” Leszögezte: a kormány vagy „lássa be a tehetetlenségét”, vagy tegyen meg
mindent a közbiztonság helyreállítása érdekében. A Jobbik
továbbra is javasolja a csendõrség megalakítását, a Magyar
Gárda elleni tilalmak megszüntetését, a rendõrség létszámának valódi bõvítését – mivel Szegedi Csanád szerint hiába
avattak 2011-ben 1800 új rendõrt, a nyugdíjba vonulók és az
állományt elhagyók száma ennél sokkal több –, az intézkedési
jogkörük bõvítését és a jelenlegi törvények szerinti hatásos
fellépést is. Véleménye szerint csak ezekkel az eszközökkel
állítható helyre a közbiztonság, ami „mindennek az alapja.”
A Jobbik az izraeli kémgépek ügyében érdeklõdik
2010. március 17-én két izraeli felderítõ gép kétszer
megközelítette a ferihegyi repülõtér leszállópályáját Vecsés
irányából, majd leszállás nélkül távoztak. Az ügy kirobbanása után a jelenlegi kormánypárt, még az akkori miniszterek leváltását követelte, hatalomra kerülve azonban
„elfelejtette” az ügyet. A Jobbik országgyûlési képviselõi
írásbeli kérdést intéztek Fellegi Tamás fejlesztési miniszterhez, hogy a legutóbbi izraeli látogatása során megkérdeztee, hogy milyen információkat gyûjtöttek az izraeli repülõgépek Budapesten.
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Ápoljuk sírjainkat

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
célként tûzte ki a hõsi sírok rendbetételét és ápolását. 2009ben Csutak Kálmán honvédezredes sírját, 2010-ben pedig
Földváry Károly honvédezredes nyughelyét tettük rendbe a Kálvária
temetõben. Jelenleg Országh János 1848-as honvéd hadnagy öregtemetõben lévõ sírjának felújításán dolgozunk.
A szükséges munkálatokat a Jobbik Ceglédi
Szervezete és az Új Magyar Gárda néhány tagja
társadalmi munkában
végzi. A Kossuth-toborzó Ünnepségen a tervek szerint már a
megújult nyughelyre helyezhetik el a koszorúkat.
Garamszegi Zoltán, a Jobbik ceglédi alelnöke

Panem et circenses!
Kenyeret és cirkuszi játékokat!
Követelte a római nép, amikor úgy érezte, már megdolgozott a jussáért. 2000 évvel késõbb, itt Magyarországon
már többszörösen is megdolgoztunk a „kenyér”-ért, mégis
csak cirkusszal próbálják elterelni a figyelmünket a bajokról.
Volt itt már lecsó-, kanna-, bor-, pálinka,- virág-, kakas-, birka-, halászléfõzõ karnevál, fesztivál, verseny, ünnep,
ilyen-olyan napok, találkozók és egyebek. Ami a maga
módján természetes is, ha életszínvonal lenne mögötte, nem
pedig egy kirabolt gyarmat-ország kamat- és bérrabszolgaságban tartott népe.
Mi az oka annak, hogy az egyre szárazabb Dél-Európában a lakosság negyed vagy fél eurót fizet az ivóvíz köbméteréért, velünk meg két eurót fizettetnek? Mi az oka
annak, hogy az egész Unión belül nálunk a legdrágább a
gáz és a villany? A magyar a nyugat-európai átlag ötödét
kapja fizetésül, miközben a bankok tavaly is növelték
horribilis profitjukat. Meddig mehet ez még így?
A „poltikai elit” a tûzzel játszik. Nem kicsit, nagyon.
Tunéziában egy fiatalember a parlament elõtt gyújtotta fel
magát, és fellángolt az arab világ. Ha mindezt otthon,
diszkréten teszi, semmi nem történt volna. Magyarországon
most öngyilkossági hullám zajlik az adósságteher miatt. Mi
lesz, ha valaki egyszer nem otthon emészti el magát, hanem
elindul a parlament elé, a Kossuth térre? „Itt az idõ!“–
olvastuk tavaly a fideszes szlogent úton-útfélen. Most 2011
vége felé inkább József Attila az érvényes: „Földünkön az
Idõ érik.”
Csuri Károly

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!
Egyre többen jelentkeznek a Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozatába. Továbbra is várunk minden 14-30 év közötti 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.

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.
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