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AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ

Tisztelt Olvasók!

Az összefogás ereje

Újságunkat olvasva bizonyára feltûnik majd
Önöknek, hogy valamennyi cikkünk szinte egyetlen
témára fókuszál – a ceglédi cigány-magyar konfliktus
eseményeire. Hogy miért? Legfõbb oka, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem csak egy „felfújt” probléma, hanem a cigánybûnözés sok-sok éve
fennálló megoldatlansága, amely már nem tûr további halogatást.
Másik oka pedig, hogy az országos és a helyi média nem igyekezett teljes és korrekt képet közvetíteni
e témában a lakosság felé. Az események utáni sajtótájékoztatómon elmondottakat durván megvágva,
csak igen röviden adták hírül a Városi Televízió híradójában, a HÍR TV által kért telefonos nyilatkozatom
pedig egyszer sem hangzott el. A tájékoztatásból így
több fontos tény kimaradt, amely segíthette volna a
ceglédiek pontosabb eligazodását. Talán éppen ez
volt a cél.
Az elmúlt két esztendõ során nagyon sok esetben
kerestek meg a ceglédi emberek az elszaporodó lopások miatt, ezért 2010 õszén írásban – nyílt levél útján
– kértem Cegléd város polgármesterét és a helyi
képviselõ-testületet a probléma megoldására. Ezt követõen Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz írt levélben kértem segítséget, de azt a választ kaptam, hogy
Cegléden nincsenek különösebb problémák, a helyi
rendõrség és polgárõrség megfelelõ módon teszi a
dolgát.
Mivel érdemi változást nem tapasztaltam, az elmúlt esztendõben a Ceglédi Városi Televízióval
együtt kimentünk az „ugyeri” helyszínre, ahol az ott
élõ emberek elmondhatták problémáikat, azonban
érdekes módon a felvétel, ceglédiek számára történt
Folytatása a 2. oldalon

Az elmúlt napokban, sok más település után
Ceglédet és azon belül a Kékkõ és a Puttony utcát is
megismerhették Magyarországon a cigánybûnözés
szinonímájaként.
Az augusztus 19-én (vasárnap) Cegléden kialakult konfliktushelyzet nem volt elõzmények nélküli.
A problémák oka, a város egyes területein (Ugyer,
Csengeri-, Akasztó-szél… stb.) más településekrõl
ideköltözött és ideköltöztetett munkanélküli cigányság egy részének bûnözõ életmódja, amely fõleg a
helyi lakosok vagyon- és értéktárgyainak eltulajdonításából, betörésekbõl és lopásokból áll. Az ott lakók
emiatt állandó rettegésben és félelemben élnek.
A helyi civil lakosság megelégelte az évek óta
tartó, mindennapos, a cigány kisebbség egyes tagjai
által elkövetett bûncselekményeket és reménytelenségükben saját kezükbe vették sorsuk alakítását.
Augusztus 14-én (kedden) a Kékkõ utcai lakosok
az egyik magánterületen, egy fórumot szerveztek
problémáik megbeszélése és annak rendezése céljából. Mivel a helyi polgármestertõl és a helyi rendõrségtõl érdemi segítséget többszöri kísérletezés ellenére sem kaptak, úgy döntöttek, hogy az Új Magyar
Gárda Mozgalom segítségét kérik problémáik megoldásához.
Az Új Magyar Gárda Mozgalom tagjai az elsõ
szóra megjelentek és jelenlétükkel biztosították az ott
lakók nyugalmát.
Augusztus 18-án (szombat) este a sétára induló
gárdistákat, és a készenlétet ellátó rendõrségi személyautókban ülõ 5 fõ rendõrt a közelben lévõ nagy számú
– kb. 70-80 fõ – cigány csoport, felfegyverkezve megkergette. Sajnálatos, hogy még a rendõrök is megfutamodásra kényszerültek.
Folytatása a 2. oldalon

KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓK
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ és Kis Attila önkormányzati képviselõ,

KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓT tart
minden hónap utolsó péntek estéjén Cegléden, 18
órakor, a Felház utcai Kaszinóban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A legközelebbi beszámoló

szeptember 28-án (péntek) este 18 órakor lesz,
fókuszban a ceglédi cigány-magyar konfliktussal,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Tisztelt Olvasók! – Folytatás az 1. oldalról
levetítése – valakinek a parancsára – elmaradt.
Idén áprilisban ismételten kimentünk a helyi televízió
munkatársaival a közelben lévõ Köztes utca egyik portájához,
ahol felvétel készült a cigány kisebbség által lepusztított,
elszemetesített, élhetetlenné tett területekrõl és arról, hogy
az egyik fiatal házaspár kertjét körbeölelõ tartóoszlopokat és
a drótkerítésüket is ellopták.
Információim szerint, a rendõrség részére tett bejelentéseket, egyes ott dolgozó munkatársak elbagatellizálják, nem
veszik komolyan, és ha cigány származású az elkövetõ, akkor
megpróbálják az embereket a bejelentésrõl is lebeszélni.
Véleményem szerint, részben ezek vezettek Cegléden a
kialakult konfliktushoz, nem pedig a helyszínen meg sem
jelent Földi László polgármester által az MTI-nek adott
nyilatkozatában elmondottak.
Érthetetlen, hogy a Jobbik képviselõjén kívül más helyi
képviselõk miért nem tartották fontosnak a kialakult eseményekrõl való hiteles tájékozódást.
Augusztus 19-én (vasárnap) reggeltõl késõ éjszakáig a
helyszínen tartózkodtam, mint országgyûlési képviselõ
(Jobbik), hogy az eseményekrõl tényszerûen tájékozódhassak.
Mivel a helyzet kiszámíthatatlannak tûnt, és ünnep közeledett,
a délutáni órákban telefonon kértem segítséget a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság és az Országos Rendõr-fõkapitányság
ügyeletesétõl. A nagyszámú rendõri jelenlétnek is köszönhetõ,
hogy nem történt komolyabb atrocitás. Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik) folyamatosan segítette munkámat és
gondoskodott a hírportálok tájékoztatásáról.
Mindezeket azért tartom fontosnak elmondani, mert szerény lehetõségeink nem engedik meg, hogy gyakrabban
tájékoztassuk Önöket a valóságról, mivel nem tudjuk felvenni
a versenyt a helyi szinten jól kiépített anyagi háttérrel
rendelkezõ pártok sajtótermékeivel. Ezért fordulhat az elõ,
hogy Önök nem minden esetben kapnak hiteles tájékoztatást.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)

Az összefogás ereje – Folytatás az 1. oldalról
Az atrocitást követõen augusztus 19-én (vasárnap) a nemzeti mozgalmak tagjai egyre nagyobb létszámban özönlöttek
az ország minden részérõl a Kékkõ utcába. Sötétedés után
kb. 400-500 fõre duzzadt a segítõkész hazafiak létszáma.
Az eseménysorozat augusztus 19-én (vasárnap) érte el
csúcspontját. Az esti, illetve éjszakai eseményekrõl szinte kizárólag a nemzeti hírportálok (a barikad.hu., a szentkoronaradio.com, a kuruc.info és a jobbik.hu.) adtak folyamatos és
tényszerû tájékoztatást. Az ominózus napon egyetlen helyi
média sem jelent meg a helyszínen. Vajon miért?
Földi László polgármester, országgyûlési képviselõ (FideszKDNP) szintén egy percet sem tartózkodott a problémás
területen, pedig az ott lakó emberek szerették volna, ha
kilátogat közéjük.
Ezen a napon végre megtapasztalhattuk az összefogás
hatalmas erejét. A helyi lakosok és az ország különbözõ
pontjairól érkezõ magyar hazafiak, a nemzeti mozgalmak
megjelent tagjai és a megerõsített rendõri készenlét közös
jelenlétének volt köszönhetõ, hogy nem történt nagyobb baj
ezen az éjszakán.
Mindez csak megerõsíti és tudatosítja bennünk azt az
érzést, hogy a kisebb-nagyobb közösségek bátor, cselekvõ
magatartására egyre nagyobb szükség van és lesz a jövõben
is ahhoz, hogy békés, biztonságos, nyugodt életet élhessünk.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)
Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik)

Cegléd után melyik település
következik?
A PMRFK szóvivõje, Beluzsárné Belicza Andrea 2012. augusztus 23-án arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Cegléden elkövetett
bûncselekmények száma nem haladja meg a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén lévõ más településeken
elkövetett vagyon elleni bûncselekmények számát.
Mivel a fenti nyilatkozat országgyûlési képviselõi minõségemben személyemet is érinti, ezért az alábbi reagálás megtételét tartom fontosnak.
Az, hogy mennyi a más településeken elkövetett bûncselekmények száma, azt nem tudjuk, így nincs mihez viszonyítanunk. A bûnözõi elemek reményeim szerint Ceglédrõl
elmentek, máshol vernek tanyát, és ha a rendõrség nem teszi
a dolgát, akkor más helyszínen fog a ceglédihez hasonló
hadiállapot kialakulni. Önöknek így lehet, hogy szerencséjük
lesz, hiszen ezáltal más megye bûnügyi statisztikáját fogják
rontani a bûnözõk.
A rettegõ
cigányok...

Véleményem szerint azonban az embereket egyáltalán
nem érdekli a statisztika, az õ számukra egy bûncselekmény
is sok. Amikor elviszik az udvarukról a megtermelt javakat,
lakásukból vagyontárgyaikat, felszedik kerítéseiket, egyes
cigánybûnözõk rettegésben tartják õket, és életüket ellehetetlenítik, akkor ezeket az embereket egyáltalán nem a statisztika
foglalkoztatja. Az érdekli õket, hogy a rendõrség mikor áll
már a sarkára, mikor veszi végre komolyan esküvel megszentelt feladatát, azaz a fenti típusú bûncselekmények felgöngyölítését, illetve azok megelõzését.
Tisztelt PMRFK Szóvivõ Asszony!
Tájékoztatom Önt arról, hogy a ceglédi események
folyamán a felfegyverkezett cigány csoportosulás, botokkal,
szúró-vágó eszközökkel, sõt szamurájkarddal tárgyalt a helyi
rendõrkapitánnyal. Ha a törvényt sértõ elemek ellen ez esetben intézkedést foganatosítottak volna, már több szabálysértési és bûnügyben kellett volna eljárást indítaniuk.
Ha ez idáig megakadályozták volna a törvény erejével
azokat a szabálysértéseket, bûncselekményeket, amelyek
megvalósultak, ez a helyzet nem alakult volna ki. Ameddig
a rendõrség nem látja el megfelelõen feladatát, addig senki
ne higgye, hogy vége lesz ennek a bûnözési formának.
A ceglédi lakosok azt mondták, hogy elég volt és kezükbe
vették saját sorsuk irányítását, mert a rendõrségtõl már nem
remélhettek segítséget. Az Önök statisztikája azért javul, mert
az emberek megelégelték bürokratikus intézkedéseiket, fél
napig tartó jegyzõkönyvezéseiket és már be sem jelentik a különféle bûnügyeket, mert elõre tudják, hogy csak az eredménytelenségrõl kapnak Önöktõl tájékoztatást. Ameddig ezen a
módszerükön nem változtatnak, addig valószínû, hogy a statisztika az Önök számára egyre kedvezõbb lesz, a valóságos
bûncselekmények száma pedig folyamatosan növekvõ tendenciát fog mutatni. Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Levél Földi László Úrnak
Polgármester Úr!
Az augusztus 20-a elõtti ceglédi történések arra utalnak,
hogy a megoldatlan problémák már nagyon súlyosak, és egyben bizonyítják az Ön által irányított jelenlegi városvezetés
teljes kudarcát. Polgármester úr az események kapcsán az MTInek adott egy nyilatkozatot, melyet Cegléd lakossága igen
nagy megrökönyödéssel, felháborodással és nyomdafestéket
nem tûrõ szidalmakkal fogadott. Jogos a kritika, hiszen Ön
mellébeszél, hárítja a felelõsséget, rágalmazásra hajazó alaptalan kijelentéseket tesz.
Honnan veszi azt, Földi úr, hogy: „kifejezetten Szent István
ünnepére idõzítették megmozdulásukat minden valószínûség
szerint Jobbik szimpatizáns körök”? Talán már elfelejtette a
Kékkõ utcai lakosok Önnél tett látogatását, és, hogy mit ígért
nekik? Egyébként közöljük, hogy az említett lakosoknak
semmi kapcsolatuk nem volt a Jobbikkal. Eddig.
Polgármester úr, azon kijelentése, hogy a Szûcs-telepen
felállított kereszt „csípi” egyesek szemét, egyszerûen veretes
ostobaság. Abban viszont igaza van, miszerint „sokatmondó,
hogy az augusztus 19-i (vasárnap esti) megmozduláson jobbikos parlamenti képviselõket is láttak.” Így igaz, sokatmondó,

hogy CSAK JOBBIKOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK és
a JOBBIK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJE, KIS ATTILA
voltak jelen, tárgyaltak a rendõrkapitánnyal, vállalták a
feladatot. Ez idõ alatt hol volt, Polgármester Úr? Sem Ön,
sem Klément György, a kerület fideszes képviselõje egész
idõ alatt egyszer sem voltak a helyszínen, holott kutyakötelességük lett volna! Milyen városi vezetõ az ilyen?
Ismét idézzük az Ön szavait: „Nem akkora a gond Cegléden, mint amekkorára felfújták.” Hát igen, itt van a problémák
gyökere. Amikor egy polgármesternek nem gond, hogy a
tisztességes lakosoknak ellopják a tyúkjait, a nyulakat, a tehenét, ezerszám húzzák ki a szamócapalántáját, kiirtják az erdõt,
viszik az esõcsatornát, a kerítést, kitépik a falból a vezetéket,
felélnek és tönkretesznek mindent, mint a patkányok.
Mivel mindez Önnek, Földi úr, nem akkora gond, így már
érthetõ az a nemtörõdömség, ahogyan kötelességeihez viszonyul. A 2011. október 7-i fórumon kijelentette, hogy véleményekkel nem foglalkozik. Az idén, az utóbbi fél évben egyáltalán nem tartott lakossági fórumot, tehát nemcsak a véleményektõl, hanem már a kérdésektõl is fél. Csak a televízió
személytelen kamerájával van bátorsága szembenézni, a város
lakosaival nem. Ön Földi úr, teljesen alkalmatlan a polgármesteri posztra!
A Gerjemente Szerkesztõsége

Amirõl „ELFELEJTETTEK” tájékoztatni Köszönöm
Nem írnak a helyi orgánumok arról, hogy a helybéli lakosság fél éve teljes
rettegésben hajtja le fejét minden éjjel. Lakásaink szegleteiben önvédelmi
eszközöket kell elrejtenünk, mert éjszakánként ingatlanainkat bûnözõk látogatják és fosztogatják. Terményeinket hamarabb betakarítják, mint mi. Fáinkat
kivágják, akár fényes nappal is, mert télen fáznak, akik nyáron nem gyûjtöttek.
A hatalmon lévõ politikai erõk pedig azt várják tõlünk, helybéli lakosoktól,
hogy mindezt nézzük végig ölbetett kézzel. Most pedig csak annyit közölnek
a sajtóban, amennyit a lakossággal el akarnak hitetni!
Fosztogatások Cegléd ezen környékén. – TÉNY! A rendõrség ez ellen eddig
nem tudott hatékonyan fellépni. – TÉNY! A bûnözést, garázdaságot, fosztogatást megszüntetni azok a hatósági szervezetek, akiktõl ezt várnánk,
mindeddig nem tudták. – TÉNY! Ez a demonstráció egy természetes képzõdmény volt a kialakult állapotokra.
Mi helybéliek is tisztában vagyunk vele, hogy nem minden kisebbséghez
tartozó felelõs ezekért a bûncselekményekért. Akinek ez nem inge, ne vegye
magára! Ez a demonstráció azokat zavarta igazán, akik a helybéliek kertjébõl
éltek. Szomorú olvasni azokat a sajtóközleményeket, amelyek az elmúlt napok
eseményeirõl teljesen, vagy részben HAZUGSÁGOT állítanak! Ha valaki a
hiteles állapotokra kíváncsi, az azokat a közleményeket olvassa inkább, amiket
az ott lakó polgárok és ott tartózkodó, személyesen jelenlévõk mondanak el.
Nem kell mindent elhinni mindenkinek!
K.L., az érintett környéken lakó, Köztes utcai ingatlantulajdonos

Köszönet
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete, valamint a
Kékkõ utcai és a környékbeli lakosok
ezúton köszönik meg az Új Magyar
Gárda Mozgalom és valamennyi nemzeti szervezet, továbbá a helyszínen
jelenlévõ civil lakosság önzetlen, a
rend megszilárdítása érdekében
nyújtott segítségét.

Jómagam, ceglédi lévén és az
egyik, a cigányok által leginkább
sújtott Kékkõ utcai lakos barátja, élénk
figyelemmel kísértem a múlt heti
ceglédi eseményeket.
Köszönet illeti a Gárda tagjait és
különösen Volner és Korondi képviselõ urakat a határozott és bátor kiállásért
az utca tisztességes lakosai érdekében.
Természetesen ezeknek az eseményeknek a hatásai nem korlátozódnak
a Kékkõ utcára; ilyen gondokkal országunk számos helyén küzdenek a
tisztességes magyar és esetenként
cigány lakosok is, hiszen, mint a víz
esetében is, egy csepp olaj sok-sok
liter vizet tud ihatatlanná tenni.
Tudom, hogy sok támadást kaptak
a Kékkõ utcai lakosokat védõ „szélsõjobboldali elemek”, a médiában, több
napos elhallgatás után, fordított elõjellel jelentek meg a hírek, okot és okozatot felcserélve ismertették az eseményeket.
Természetesen jöttek a rózsadombi
fajvédõk is, akik mélységessen egyetértettek a „megfélemlített és meg nem
értett” romákkal és mélységesen elítélték a javaikat nem önként és dalolva
a dologtalan cigányoknak felajánló
magyar lakosokat.
Még egyszer köszönöm és munkájukhoz további sok sikert kívánok!
Egy ceglédi lakos
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
G E R J E S Z T Õ
A kuruc.info internetes hírportált azért szeretnék egyesek
bezáratni – a Fidesszel az élen –, mert kendõzetlenül leírja és
kimondja az igazságot és leleplezi a Fidesz és a cionisták
hazugságait!
Cegléden a Kékkõ utcai események után, nyaralásából hazatérve Klément György Fidesz-KDNP helyi képviselõ az ott
élõknek elmondta: „Egyetért a csendõrség felállításával és
valótlannak tartja a polgármester közbiztonsággal kapcsolatos
nyilatkozatát.”
Fésûs Ferenc Fidesz-KDNP az ugyeri körzet helyi képviselõje ígéretet tett az Örkényi úti játszótér nyári idõszakra
történõ helyreállítására. Vajon meddig kell még a gyerekeknek
várniuk a játszótérre?
Információink szerint, augusztus 19-én este a Puttony utcai
lakások elõtt égõ tüzek nem csak világításra szolgáltak, hanem
egy esetleges konfliktus esetén a tûzre dobandó gázpalackokkal robbanást akartak elõidézni.
A ceglédi események újból igazolták, hogy a Jobbik országos
programjában szereplõ CSENDÕRSÉG felállítása szükségszerû és elkerülhetetlen.
Ön azért szavazott a Fideszre:
– Hogy az iskolákat átjátssza a történelmi egyházakkal
egyenrangúvá emelt Hit Gyülekezetének?
– Hogy több ezer rendõrnek látszó traffipaxgép-kezelõt
állítson az utak mellé?
– Hogy a magyar föld megvédését, az alaptörvény vitájában
név szerint leszavazza?

Megbukott a gyurcsányi-orbáni gyûlöletpolitika
A Jobbik megelégedéssel nyugtázza a Gyulai Törvényszék
döntését, mely törvényesnek mondta ki a Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület mûködését. Ezzel bebizonyosodott, hogy a
Gyurcsány- és Orbán-kormányok propagandájával ellentétben a tisztességes embereknek igenis jogukban áll segítséget
kérniük és kapniuk civil szervezetektõl, akár személyi és vagyoni biztonságuk megõrzése érdekében is, ha azt a korrupcióval átszõtt rendõrség nem képes törvényi kötelezettségének
megfelelõen garantálni.
E döntés következmények nélkül nem maradhat: a Jobbik
azt javasolja, hogy az úgynevezett egyenruhás bûnözést vizsgáló eseti bizottság egyoldalú, a Fidesz-KDNP szájíze szerint
megfogalmazott, nettó hazugságokkal teli megállapításait tartalmazó jelentés végre méltó helyére, a szemeteskukába kerüljön.
A Jobbik szintén üdvözli az Emberi Jogok Európai Bíróságának azt a döntését is, mely jogellenesnek minõsítette a
Gyurcsány-kormány rendõrsége által az Árpád-sávos zászló
miatt történt elõállítást.
Mindkét ítélet bizonyítja: a Gyurcsány- és Orbán-kormányok által a gyûlöletre, a hazafias érzelmeket tanúsítók megfélemlítésére épített propaganda megbukott, azoknak az erõszakszervezetek általi alkalmazása súlyosan sérti az emberi
jogokat.
Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivõje

GRATULÁLUNK!
Gratulálunk ceglédi olimpikonjaink, Ungvári Miklós,
Lõrincz Tamás és Czigány Dóra kiváló londoni eredményeihez és további sok sikert, jó egészséget kívánunk
nekik a következõ évekre! Köszönjük szépen!
KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ és Kis Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden héten csütörtökön
16-18 óráig a Jobbik Ceglédi Irodájában (Kossuth Ferenc utca
3-5.).
A CEGLÉDI JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA
Minden csütörtökön: délután 16-18 óráig. Helyszín: Kossuth
F. utca 3-5. (a Pincegazdaság fölött).
KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse és vásárolja meg minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes hetilapot.
Olvassák a KÁRPÁTIA c. havilapot, mely megjelenik minden
hónap 11-én. Meglátják, megéri!
HA TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT,
akkor a www.barikad.hu; a www.cegled.jobbik.hu; a www.
jobbik.hu; a hunhir.info, valamint a kuruc.info honlapokon
tájékozódjon.
Szíves figyelmükbe ajánljuk a www.korondimiklos.jobbik.hu
honlapot is, amelyen megtalálhatják országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait és sok más érdekes írást
is.

FIGYELEM! A Jobbik Ceglédi Szervezete hív és
vár tagjai sorába minden tenni akaró, nemzeti
érzelmû fiatalt és felnõttet, férfit és nõt, hogy
közösen dolgozhassunk Ceglédért és Hazánk
megmentéséért. Jelentkezni lehet a 36-70-944-3556os telefonszámon.
Ha szeretné, hogy gyakrabban megjelenjen hírlevelünk,
kérjük hirdessen a Gerjementében!

FORGALMAS HELYEN, Cegléden,
helyiség üzletnek, irodának KIADÓ!
Elérhetõségem: 06-70/392-1472
Angol nyelvoktatást, korrepetálást,
valamint fordítást és tolmácsolást vállalok.
Elérhetõségem: 06-70/584-0861
Ha elolvasta hírlevelünket, adja át annak, aki még nem olvasta! Köszönjük szépen!
Gerjemente Szerkesztõsége
Figyelem! A szeptember 14-re tervezett Szaniszló Ferencest elmarad, és egy késõbbi idõpontban kerül megtartásra!

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
Felelõs kiadó: a Jobbik Ceglédi Szervezete – Szerkesztõ: Korondi Miklós – Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
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