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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS
Megalakult az Érpataki Modell Országos Hálózata
2012. október 23-án, az 1956-os forradalom 56.
évfordulóján egyesületi formában hivatalosan is
megalakult az Érpataki Modell Országos Hálózata.
A FIDESZ rendcsinálása kudarcot
vallott, így a törvénytisztelõ, a hazáját szeretõ keresztény magyarok kezükbe vették az
ügyet, „Rend a lelke mindennek” –
jelszóval, és egymás
után sorakoznak
mögé a jobbnál jobb
kezdeményezések.
Beindult az összefogás és ennek ereje
hatással van azokra,
akik eddig ezt nem
így gondolták.
Idézet Lakatos
Attila cigányvajda
egyik elõadásából:
„Az országos cigányvezetõséget,
úgy
ahogy áll, bíróság elé
kell állítani, és börtönbe kell zárni az
összes tagját, mert én
úgy érzem, hogy ezt a
cigányságot kómában
tartják.” A többi látható és hallható az
interneten.
*
A további programokat és az Érpataki Modellt megismerheti 2012. november 16-án, 18
órakor, Cegléden, a

Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár Kamaratermében.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A Jobbik
Ceglédi Alapszervezete
szeretettel várja Önöket
lakossági fórumán,
ahol az Érpataki modell
szakértõ stábjától megtudhatjuk,
hogyan lehet rendet teremteni
saját környezetünkben.
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AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ
Elszámoltatja a Jobbik a ’89-es rendszerváltókat
A Jobbik el fogja számoltatni és
eltakarítja a közéletbõl a rendszerváltozás óta, több mint két évtizede
regnáló politikusait.
Miközben a szocialista, majd a
Fidesz-kormányok egyre nagyobb
megszorításokkal sarcolják a magyar
embereket, aközben ezeknek a politikai erõknek a politikusai, családtagjai
és baráti körei milliárdosokká lettek.
A rendszerváltás elszabotálói a korrupcióval összeharácsolt vagyonok
biztos fedezéke mögül, boldogan vigyorognak az elszegényedõ társada-

lomra. Nekik bejött a rendszerváltás
utáni két évtized zavaros rablókapitalizmusa, 9 millió magyar viszont rohamosan szegényedik el, az ország pedig,
egyre nyilvánvalóbb módon épül le.
Az MSZP és a Fidesz abban érdekelt, hogy folytatódjon a számukra
kényelmes politikai váltógazdálkodás,
ezért mind a politikusaik, mind pedig
a befolyásuk alatt álló sajtó igyekszik
a másikkal megvívni a politikai csatározásokat, és egyben azt a látszatot
kelteni, mintha közülük kellene választani.

Az igazi választást az jelenti, hogy
kisebb változásokkal folytatódjon-e az
elmúlt két évtizedre jellemzõ elszegényedés és leépülés vagy megkezdõdjön végre az igazi elszámoltatás és a
korrupcióval, rablóprivatizációval
szerzett vagyonok visszavétele.
Mindent megteszünk, hogy a
magyar gazdaság egyoldalú EU-tól
való függése helyett visszaszerezzük
a gyakran politikai okokból bezárt,
keleti piacainkat.
Volner János, a Jobbik alelnöke

A Földtörvény-tervezetrõl
röviden

Lopakodó népirtás, avagy
modern genocídium

A Földtörvény nem csupán a mezõgazdaságból élõk sorsát
érinti, hanem valamennyi vidéki emberét. A Fidesz-MSZP politika veszélyezteti a városi lakosság élelmiszerellátását, valamint
az uniós kényszerbõl ipari alapanyag-termelésre kárhoztatott
közép- és nagyüzemeket.
A fõ gond, hogy az elmúlt 22 év kormányai általában nem
a magyar polgárok helyzetbe hozásán fáradoztak, hanem csak
a hozzájuk közeli kis csoportok érdekeit képviselték, vagy ami
még rosszabb, elõnytelen nemzetközi megállapodásokkal adták
el érdekeinket.
Történelmi bûne lesz a jelenlegi kormánynak, hogy a kisgazdaságokról már nem is beszél, létüket teljesen ellehetetleníti
a felfelé tolt birtokméretekkel. A kisgazdaságok a közép- és
nagybirtokokkal folytatott versenyben maguktól így nem lesznek képesek helytállni.
A csalás abban áll, hogy a törvénytervezet írott szövegében
egyetlen helyen sem találjuk a „magyar” szócskát a „földmûves” elõtt, és a szöveget tekintve valójában a „földmûves” kritériumnak bármely külföldi polgár is könnyedén megfelel.
A magyar kormánynak sürgõs tárgyalásokat kellene kezdeményezni az uniós csatlakozási szerzõdés módosításáról, valamint a termõföld kivonásáról a tõke szabad áramlása fejezetbõl.

A Civil Hírlapban megjelent egy tudósítás a vegyi permetezésrõl, melynek elolvasása után kötelességemnek tartottam
az Önök tájékoztatását is, hiszen egy olyan témáról van szó,
amely nagyban befolyásolhatja egyik legdrágább kincsünket,
az egészségünket.
Ez a téma nem más, mint a vegyi permetezés. Ha szörfözõ
olvasóink beütik az internet keresõbe, hogy „Chemtrails”,
akkor biztos, hogy legalább 200 ezer adat fog bejönni. Részletekbe nem megyek bele, mivel igen sok információ található
ezzel kapcsolatban. A témát gondolatébresztõnek szántam!
Mint országgyûlési képviselõ úgy éreztem, hogy ezeket az
információkat, Önök elé kell tárnom!
2011. szeptember 19-én írásbeli kérdést fogalmaztam meg
a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felé, melynek tartalma és a
válasz a http://www.korondimiklos.jobbik.hu-n megtalálható.
A válasz egyértelmûen a válaszadót minõsíti.
Ezt követõen is figyelmesen kémleltem az eget, és Önöknek
is ezt javaslom. Valamint a további tájékozódás céljából kattintsanak a www.chemtrail.hu internetes oldalra.
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ (Jobbik)

Tiszavasváriban ismételten gyõzött a Jobbik
A Fidesz aknamunkájának köszönhetõen a Jobbik fõvárosában, Tiszavasváriban, a jobbikos többségû képviselõtestület feloszlatta magát és emiatt idõközi választást írtak ki.
A lejárató kampány során, az ott élõ
embereket hitegették, hazudtak nekik,
fenyegették õket, de mindezek ellenére
határozott és egyértelmû döntést hoztak.
Kiállásuk minden nemzetben gondolkodó magyar ember számára irányt mutató, lelkesítõ, bátor és példamutató volt.
Tiszavasvári büszke lehet magára, mert
újra történelmet írt.
Az elképesztõ politikai- és médianyomás ellenére, Tiszavasváriban ismételten

óriási és fölényes gyõzelmet aratott a
Jobbik, és csúfosan megbukott a Fidesz
puccskísérlete.
Az eredmény két dolgot üzen az országnak:
1. 2014-ben nemcsak kettõ, hanem
három alternatíva közül lehet majd választani. Az egyik az elmúlt 8 évért felelõs Bajnai-Gyurcsány-Milla tengely,
amely megszorításokra készül. A másik
a jelenlegi narancsbárók, akik most szorítanak meg, hogy aztán azt szétosszák
saját klientúrájuk és a gazdagok között.
És vagyunk mi. A Jobbik.
2. A tiszavasváriak nem ismeretlenül
szavaztak ránk, hanem két év városveze-
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tés fényében. Gondoljunk bele: ma hány
város polgármestere tudná ilyen ellenszélben, mégis ilyen magabiztosan megvédeni a címét? Dr. Fülöp Erik és a Jobbik
a helyiek segítségével megtette. Vagyis, ha
egy közösség sorsát ránk bízzák, mi
élünk, és nem visszaélünk a lehetõséggel.
A Tiszavasvári választások legyenek
iránymutatók Cegléd lakosai számára!
Mert sorsunk alakítói mi vagyunk! 2014ben a választás tisztaságára Kossuth
város népének kell vigyáznia, õrködnie.
2012. október 28-án Tiszavasváriban nem
a democsokrácia, hanem a demokrácia
gyõzött, és ez így vonul be a magyar történelembe.
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HITELES NEMZETI POLITIZÁLÁST!
Hol vannak a beígért
munkahelyek?

Miért nem lehet Nagykõrösön
rovás-helységtábla?

A nagykõrösi képviselõ-testület ülésein már
több alkalommal is interpelláltam, illetve szólaltam fel napirend elõtt, a címben megjelölt témakörben, de érdemi választ a mai napig nem kaptam.
Pedig a választások idején a FIDESZ 1 millió
munkahelyet ígért, de Nagykõrösön egy sem lett
belõle, sõt még a meglévõ munkahelyekbõl is
nagyon sok megszûnt. Városunkat jelenleg a
többségben lévõ FIDESZ irányítja, úgy, ahogy az
országot is, 2/3-os fölényben.
„Mögöttünk a kormány!” – hangzott a választási szlogen. Ha ez így van, akkor vajon miért nem létesülnek Nagykõrösön munkahelyek?
A válasz egyértelmû, mert nincs meg a politikai
akarat. Czira Szabolcs polgármester többször
kijelentette, hogy munkahelyeket csak a Bács-Kiskun megyéhez
való csatlakozás oldaná meg. Természetesen ez nem igaz! Miért
kell más megyéhez csatlakozni ahhoz, hogy munkahelyek legyenek Nagykõrösön?
Véleményem szerint attól, ha egy település megyét vált,
nem oldódik meg semmi, attól még nem lesznek munkahelyek.
Mégis mi lehet az oka a megyeváltás szándékának? Megpróbálok egy lehetséges alternatívát felvázolni.
A megyeváltás szándéka mögött a föld felértékelõdése áll
és tudjuk, hogy kiknek vannak földbirtokai azokon a részeken.
Munkahelyeket nem a megyeváltással lehet megoldani, hanem
a mindenkori kormány eltökélt szándékával, függetlenül attól,
hogy városunk melyik megyéhez csatlakozik.
Nagykõrös mindig is mezõváros volt, az is marad, és ha
a következõ választást a Jobbik Magyarországért Mozgalom
nyeri, újraindítjuk a konzervgyárat és bebizonyítjuk, hogy ez
csak szándék és akarat kérdése.
A Fidesz hasonló párt ma is, mint megalakulásakor, amikor
az SZDSZ fiókcsapataként tevékenykedett. Azóta annyit
változott, hogy nemzeti mázba öltözött, globalista párttá vált
– õk a kokárdás liberálisok. Így tehát ne várjon tõlük senki
sem csodát!
Városunkban az elmúlt években voltak beruházások (ivóvíz, csapadék-csatorna, fõtér, szennyvíz-csatorna), de ezek nem
teremtettek munkahelyet csak átmenetileg, így a lakosság
tovább tengõdik a munkanélküliség állapotában.
Dénes Dénes önkormányzati képviselõ (Jobbik, Nagykõrös)

A Jobbik Nagykõrösi Szervezete 2011 õszére saját költségén, teljes ügyintézéssel elkészítette Nagykõrös város rovástábláit, de azok
kihelyezését a helyi FIDESZ megakadályozta.
Az elmúlt év õszén, mint jobbikos önkormányzati képviselõ, a Jobbik Nagykõrösi
Szervezete nevében sürgõsségi indítványt
nyújtottam be a képviselõ-testület elé, amelyben az elkészített rovás helységtáblák felállításához kértem a képviselõ-testület hozzájárulását.
A testület fideszes többsége azonban azért
nem járult hozzá, mert álláspontjuk szerint
Dénes Dénes jobbikos önkormányzati képviselõ, nem tud rovással sem írni, sem olvasni.
Dr. Czira Szabolcs polgármester azzal utasította el a
hozzájárulást, hogy a kihelyezendõ rovástáblák eltakarnák a jelenlegi várostáblákat, illetve elmondta, hogy
Cegléden is van kihelyezve egy tábla, mely kínaiul van
írva. Természetesen ez a kijelentés a nagykõrösi polgármester mély hozzáértését mutatja. Ezek szerint õ sem
tud rovásul, mert Cegléden, több helyen is van már
rovástábla felállítva.
Felteszem a kérdést: A magukat nemzeti pártnak tartó
fülkeforradalmárok, tudják egyáltalán, hogy mit is jelent
a rovásírás?
Megjegyzem, hogy az ominózus esetet követõ napon
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, a magyargyûlölõ
Bolgár György Klubrádiójának adott telefonos interjúban
is gúnyt ûzött a nemzeti radikális törekvésbõl.
A fenti eset egyértelmûen rávilágít arra, hogy a Fidesz
nem csak a magyar országgyûlésben, hanem helyi szinten is arrogáns módon akadályozza Magyarország
egyetlen nemzeti pártjának, a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnak a nemzeti törekvéseit.

RECSK

Dénes Dénes
önkormányzati képviselõ (Jobbik, Nagykõrös)

A Jobbik Ceglédi Szervezete október 20-án ötvenkét taggal, illetve szimpatizánssal buszkirándulást
szervezett Recskre, a párt országgyûlési képviselõje, Korondi Miklós vezetésével, aki az emlékmûnél koszorút
helyezett el.
A bányásztelepülés szomszédságában a nyilvánosság teljes elszigetelésével titkosan létesült s mûködött
1950-53 között egy átnevelõ- és kényszermunkatábor. Kõbányában és erdõvágáson dolgoztatták a
nyomorúságos körülmények között élõ rabokat. Ez volt a legnagyobb munkatábor hazánkban a hozzá
hasonló száz másik közül. Az ÁVH-sok állati kegyetlenséggel bántak az ide bevitt, rendszerellenességgel
vádolt emberekkel, akik közül sokan belehaltak a szörnyû bánásmódba.
A magyar gulágnak is nevezett helyen a fabarakkokban 1800 fogoly sínylõdött. Hazánkban az átnevelõ- és
munkatáborokat Sztálin halála és Rákosi Mátyás leváltása után Nagy Imre miniszterelnök számoltatta fel.
– Az 1956-os megemlékezésekre lelkiekben felkészítõ úton mindenkiben megfogalmazódott, hogy soha
nem fordulhat elõ még egyszer ilyen rémtett Magyarországon – összegezte röviden a kirándulás célját
és eredményét a honatya.
kõhalmi
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Cegléd félidõben
Rohan az idõ. Már több mint két éve, hogy
Cegléden is megvoltak a helyi választások.
Emlékszünk még a Fidesz választás elõtti
ígéreteire? Lesz itt lámpás keresztezõdés, körforgalom, városközpont-átépítés, normális
közlekedési rend, külsõ strand, belsõ strand,
megvannak a tervek, az önrész rendelkezésre
áll, lesz itt minden, csak ránk kell szavaznotok!
Éppen csak ûrrepülõtér hiányzott az ígéretek közül. És mi
lett az egésznek a vége? Az, hogy a választás után nagyon
gyorsan lehullt a hazudozás leple, kiderült az igazság: nincs
itt pénz semmire. Olyannyira nincs, hogy drasztikus adóemeléseket jelentett be a régi-új képviselõ-testület.
Az azóta eltelt két évben a város életében történtek, illetve
nem történtek rövid mérlege: kerékpárút a Budai úton (ezt
még sokat fogjuk hallani), új közbiztonsági koncepció megalkotása, az ÖKOVÍZ igazgatói fizetés évi potom 6 millióval
való feljavítása, ezt nem fogjuk hallani, mint ahogy azt sem,
hogy a város adóssága hogyan emelkedik. A vízdíj az egekben,
a belváros közlekedési rendje az idiotizmusban tanyázik.
Munkahelyek nincsenek, a köz-, élet- és vagyonbiztonság
nulla. Odáig jutottunk, hogy a közbiztonság hiánya a város
polgármestere szerint „nem akkora gond”, csak egyesek felfújták. Ha a polgármester úr ezt mondja, nyilván így is van.
De, hogy a meglopottaknak más a véleménye, az kétségtelen.
Mint ahogy az is kétségtelen, hogy Cegléd lakossága nem
fogja elfelejteni az ellene elkövetett galádságokat. És ezen az
sem segít, ha 2014 tavaszán már nem lesz tankcsapás a Budai
út, melynek nevét joggal keresztelhetik majd Kampány útra.
Csuri Károly

SZEM
Többen nagy érdeklõdéssel vártuk a 2012. szeptember 23ra rendezett Szomszédünnep keretében 16.00 órára meghirdetett „Szomszédok Egymásért Mozgalom” tájékoztatót a Kékkõ
utcában.
20-25 fõ utca- és környékbeli lakos tétován várakozott, mert
nem tudta pontosan, hogy hol kerül sor a programra. Klément
György önkormányzati képviselõ, pár utcabelinek említést tett
arról, hogy vasárnap a SZEM-rõl tájékoztatót szervez az
otthonában, és az utca lakóit majd tájékoztatni fogja a pontos
idõpontról. Ezt a meghívást azonban hiába vártuk.
A Szomszédünnepre összegyûltek közül ketten megkeresték a fideszes képviselõt, hogy megkérdezzék tõle, mi okból
várakozunk, de õneki nem volt errõl tudomása. Értetlenül állt
a furcsa módon közpénzbõl finanszírozott, fideszes házi lap,
a Ceglédi MOZAIK 1012/16. számában leírtak elõtt.
Gyorsan egy-két oldalas sokszorosított lapot nyomott a kezünkbe, melyben tájékoztatta a választópolgárokat azon
akciótervrõl, amely a Kékkõ-Puttony-Présház utcában kialakult
súlyos helyzetre jelenthet megoldást (Roma Integrációs Csoport, Szomszédok Egymásért Mozgalom, stb.). Majd közölte a
telefonszámát is, melyre észrevételeket és ésszerû javaslatokat
vár az akciótervvel kapcsolatban, csak sajnos azon egy ismeretlen hölgyet értünk el, aki már eléggé ingerült volt – gondolom nem én voltam az elsõ, aki Klément urat kereste.
Egy utcabeli

Követeljük a halálbüntetés
visszaállítását!
Vascsõvel vertek agyon, majd fosztottak ki egy 82
éves özvegyasszonyt Monoron. Mindez 2008 novemberében történt. Több mint 3 éves nyomozgatás, idõhúzás
után a bíróságtól a gyilkosok az idén kapták meg „kemény” büntetésüket: 8-20 éves szabadságvesztést. Azaz:
élhetnek tovább az összkomfortos börtönben, az adófizetõk pénzén.
Egy másik gyilkosság helyszíne egy Berzék nevû
falucska, Miskolctól 20 km-re. Idõpont: 2012. április 7.
Húsvét szombatja. Nagy József szobafestõ az egész napos
kerti munka után úgy gondolta, megiszik a közeli kocsmában egy pohár sört, majd hazamegy. De soha nem ért
haza. Egy öttagú horda botokkal, vascsövekkel agyonverte. A polgármester szerint a lincselõ Lakatos famíliának nincs olyan tagja, aki még ne lett volna börtönben,
és erre még büszkék is. Ítélet még nincs, így nem tudni,
mennyi idõt fognak a putrihoz képest luxuskörülmények
között tölteni.
A nyáron egy fiatal pécsi pszichológuslány vesztette
életét, mert nem engedte, hogy egy buta, ápolatlan,
büdös és bûzös élõ-állat megerõszakolja. Szinte minden
hétre jut egy brutális gyilkosság, de ezeknek nincs „hírérték”-e, hiszen „csak” egyszerû emberek, idõs nyugdíjasok tragédiáiról van szó. A médiának csak az a hír, ha
Szögi Lajos, Marian Cozma, vagy Bándy Kata az áldozat.
Az áldozatok meghalnak, gyilkosaik pedig, tovább
élik életüket és 10-20 év múlva szabadulnak a börtönbõl.
A börtönbõl, ahol konditerem, könyvtár, sportpálya,
koncert és ingyen gyógyszer van. Egy rab napi ellátása
kb. 8000 forintba kerül. Ennek éves összege 2,8 millió
forint. Szögi tanár úr nyolc agyonverõje összesen 157 évet
kapott, ha nem engedik ki õket korábban. A fogvatartásuk költsége több mint 450 millió forint!
MILYEN ÁLLAM AZ, AHOL AZ OTTHONÁT
ELVESZTÕ HAJLÉKTALAN MEGFAGY AZ UTCÁN,
MIKÖZBEN A GYILKOS TÉVÉZIK A PADLÓFÛTÉSES
CELLÁJÁBAN? Kinek az érdekében van ez így?
A halálbüntetés visszaállítására egyre nagyobb a társadalmi igény, függetlenül az EU-nak nevezett gittegylet
elõírásaitól.
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Városõrség – közbiztonsági
áltevékenység Cegléden

Dr. Ferenczi Norbert büntetné
a Gárdát és a Jobbikot

A képviselõ-testület októberi ülésének döntése
értelmében megalakult Cegléden a Városõrség.
Még talán örülhetnénk is e hír hallatán, végre
a városvezetés megteszi, amit joggal vár el
mindenki.
Részben örülök, mert a városvezetés is belátta – amit mindenki tudott –, nem a Jobbik
által gerjesztett, hanem valós, mindennapos probléma Cegléd
legnagyobb részén a bûncselekmények igen magas száma. De
korai az öröm! A Városõrség megalakításával a fideszes városvezetés célja sajnálatos módon nem a közbiztonság megteremtése, inkább politikai látszatintézkedésrõl van szó, ami
az elõterjesztésbõl egyértelmûen ki is derült. Nem tudtam
nyugodt szívvel támogatni, mivel ötmillió forintot költünk
közpénzbõl egy olyan szervezet létrehozására, mellyel kapcsolatban ma még minden tisztázatlan.
Az elõterjesztésbõl kiderült, a Városõrség tagjainak kiválogatása már megtörtént! Érdekes, hogy a követelmény- és
feltételrendszer nem ismert e tekintetben, illetve nem is került
kidolgozásra!
Tehát követelmény- és feltételrendszer nincs, de a Városõrség
tagjai már megvannak! Az ügy kapcsán felmerül rengeteg kérdés:
nem elég hatékony a polgárõrség, miért nem ezt a szervezetet
erõsítjük, támogatjuk? Miért kell ugyanazon feladat végrehajtásához két szervezet? Végsõ soron melyik a felesleges? Továbbá:
a Fidesz eddig váltig azt hajtogatta, hogy a rend és a közbiztonság fenntartása állami monopólium és a rendõrség feladata.
Ha ez így van, mi szükség a Városõrségre?
Mi lesz a városõrök feladatköre, miért nem szükséges
számukra próbaidõt szabni, milyen munkát kell elvégezniük,
mire terjed ki a hatáskörük és milyen eredményeket vár a
fideszes városvezetés a szervezet felállításától?
Megannyi kérdés, amit feltettem a képviselõ-testület ülésén, de
választ nem kaptam! A helyi sajtó leírta, a fideszes képviselõk
próbálták számomra elmagyarázni – sajnos nem sikerült, mert
õk sem tudták a válaszokat, mivel egy minimális mûködési
szabályzatot sem dolgoztak ki! Külön tanulságos számomra
Klément György (Fidesz-KDNP), a körzet képviselõjének felszólalása, aki nagyon örült az elõterjesztésnek, ugyanakkor elmondta, hogy egy ilyen szervezet felállításától eredményeket nem várhatunk el! Érdekes, én úgy gondoltam, a közbiztonság javítása érdekében jön létre a Városõrség!
A Városõrség megalakult. Cegléd lakossága pedig elgondolkodhat, hogy a képesítéssel nem rendelkezõ, talán eddigi
életében egy percet sem dolgozó új városõrök milyen kimagasló eredményeket érnek majd el a közbiztonság javítása terén,
miközben feladatukat teljesítik, azaz járják az utcákat és beszélgetnek az emberekkel (mert úgy hírlik, a munkaköri leírásukban ezek a feladatok fognak szerepelni)!
Büszkén mondhatja ezután városunk vezetése, megtett
mindent, teremtett kilenc új munkahelyet az ígért egymillióból!
Véleményem szerint a közbiztonság helyreállítása csakis a
szükséges feladat- és jogkörrel felruházott, megfelelõ helyismerettel és tekintéllyel rendelkezõ Csendõrség felállításával lehetséges!
Kis Attila
önkormányzati képviselõ (Jobbik)

A Kékkõ utcai események kapcsán a képviselõ-testület
ülésén dr. Ferenczi Norbert (Fidesz-KDNP) önkormányzati
képviselõ a Jobbik és az Új Magyar Gárda közbiztonság megteremtése érdekében végzett tevékenységének szankcionálását
sürgette. Véleménye szerint: „Ne csak arra készüljenek, hogy az
egyik oldallal kapcsolatos dolgokat megakadályozzák, hanem a másik
oldallal kapcsolatos dolgokat is meg kell akadályozni.”
Tehát a képviselõ szerint a rend és közbiztonság megteremtésére való figyelemfelhívás ugyanolyan bûncselekmény, mint
a betörés, garázdaság, rablás stb. „Kéri a hivatalt és a polgármester urat is, hogy készüljön a jövõre nézve arra, hogy ilyen
atrocitások, a monopólium korlátozása Cegléd városában a késõbbiekben ne fordulhasson elõ. Kéri, hogy minden képviselõ
kolléga ebbe az irányba mutasson példát Cegléd város lakosságának.”
Dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselõ jogász doktorként eddig is élen járt a példamutatás terén a testületben!
Mint köztudott, tavaly tavasszal, még közvetlen a képviselõi
összeférhetetlenségét megállapító jogerõs bírói döntés elõtt
visszautasíthatatlan állásajánlatot kapott, és így távozott a
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás élérõl. A szervezet irányítását öt évig látta el az önkormányzati képviselõi tisztség
mellett, így nagy valószínûséggel ez idõ alatt súlyos milliókat
vett fel jogosulatlanul, de ennek az összegnek a visszafizetésérõl úgy tûnik, örökre lemondhat Cegléd város lakossága,
mivel „megszûnt az összeférhetetlenség alanyi feltétele”,
ugyanis már nem tölti be mind a két tisztséget!
Megjegyzendõ, a képviselõi fogadóórák tekintetében is
példát mutat képviselõ kollégáinak, mivel információink szerint a Budai úton csak szökõévente látni hivatalos fogadóóráin!
Még sok ilyen „példamutató” képviselõ kolléga kellene
Cegléden!
Gerjemente Szerkesztõsége

G E R J E S Z T Õ
A ceglédi rendõrség jobban fél a fegyvertelen gárdától,
mint a felfegyverkezett cigányoktól. Mint ismeretes, Cegléden, Kossuth városában, Szent István ünnepe elõtti napokban,
felfegyverkezett cigány csoportosulás, botokkal, szúró-vágó
eszközökkel, sõt szamurájkarddal tárgyalt a helyi rendõrkapitánnyal. Egyik alkalommal 5 szolgálatban lévõ rendõrt is megkergettek. A rendõrség részérõl azonban semmilyen intézkedés nem történt. Hogy ilyen esetben, a hatóságnak milyen
azonnali intézkedést kellett volna foganatosítani, sokan tudjuk.
Õk viszont nem tudták, vagy nem akarták. De mi is változott
6 éve? Semmi!
A Kékkõ utcai lakosok megszervezték közbiztonságuk védelmét. Folyamatosan, egymást váltva (ingyen és bérmentve)
járják a városrészt bûnmegelõzési célból. Érdekes, hogy õket
nem kereste meg a városvezetés a Városõrség megalakítása
kapcsán. A tenni akaró emberekre miért nincs szükség ebben
a szervezetben?
Mindegy, milyen színekben jelenik meg a baloldal. Átszínezhetik ugyanazt a gyereket, mindenféle mázat adhatnak
neki, attól a lényeg változatlan marad, ugyanaz a kormányzásra alkalmatlan garnitúra vezeti ezt a tömörülést is – mondta
Volner János, a Jobbik alelnöke a Milla összejövetelérõl.
Folytatása a 6. oldalon
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ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

MEGHÍVÓ
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ és

Kis Attila
önkormányzati képviselõ

KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓT TART.
Idõpont:

2012. november 30. (péntek) este 18 óra.
Helyszín: Ceglédi Kaszinó.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
GERJESZTÕ – Folytatás az 5. oldalról
Magyarországról a nyolcvanas évek óta 242 milliárd dollárnyi magántõkét menekítettek ki a világ különbözõ adóparadicsomaiba. Ezzel hazánk a világon a 12. legtöbb pénzt vesztett állam. Szinte példátlan, hogy egy ország a teljes államadósságának két és félszeresét külföldre engedje úgy, hogy abból
semmiféle bevétele nem származik. A megdöbbentõ adatok
arra utalnak, hogy az elmúlt 30 év sorozatos külföldi hitelfelvételei és megszorításai jórészt értelmetlenül történtek.
Azt beszélik a piacon… Magyar ember vagyok, így nem a
multikhoz, hanem a piacra járok vásárolni, gazdálkodókhoz,
kistermelõkhöz, hogy segítsem õket, és tudom, hogy amit vásárolok, az friss, vegyszermentes és nem génkezelt. A lakosság
kezd összejönni, mint régen, meg-megállnak, beszélgetnek. Egy
ilyen társaságba csöppenve a következõket hallottam:
– A tiszavasvári választáson a Fidesz kimutatta a „foga fehérjét”. A cigányokat hordták kocsival szavazni, de nem sikerült
a fõpróba, a csalás. – mondja egy szépkorú úr.
– Igen, ha a Jobbikkal szemben csaltak, akkor az össze többi
párttal szemben is csalni fognak 2014-ben – fûzi hozzá egy nõ.
– Hogy a Kereszténydemokrata Néppárt miért állt össze ezzel
a csaló, rablóbandával, érthetetlen. Hol van a keresztény
erkölcs és etika? – folytatja az Úr.
– Az már nincs, ez a mocskos politika – szólt be valaki és már
mentek is tovább… Hát, ilyeneket hallani a piacon.
„Miért nem tart lakossági fórumot?” – kérdezte Kis Attila
(Jobbik) a polgármestert a legutóbbi testületi ülésen. Azt a
választ kapta, hogy nem jó az idõpont. Tehát Földi Lászlónak
nem megfelelõek a saját maga által adott dátumok! Immár
február óta! Az utolsó Ceglédi Hírmondóban már nem is szerepelnek a képviselõi fogadóórák, illetve fórumok. Ez nem más,
mint sunyi, alattomos, fideszes elhallgatás, mely országos
tendencia a médiákban!
Nagyvonalú a Ceglédi Képviselõ-testület! Kemény 500 ezer
forintos támogatást szavaztak meg Cegléd egyik legszebb
épülete, a katolikus fõplébánia templom külsõ festésére! Miközben az ÖKOVÍZ igazgatója fizetését „csak” 6 millióval emelték!
Bravó Földi, bravó Ferenczi, bravó Fidesz!

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ és Kis Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden héten csütörtökön
16-18 óráig, a Jobbik Ceglédi Irodájában (Kossuth F. u. 3-5).
A CEGLÉDI JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA
Minden csütörtökön: délután 16-18 óráig. Helyszín: Kossuth
F. utca 3-5.
TÖBBET AKAR TUDNI A JOBBIKRÓL?
Akkor olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes
hetilapot! KÁRPÁTIA – a gondolkodó magyarok lapja, megjelenik minden hónap 11-én.
HA TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT,
akkor a www.barikad.hu; a www.jobbik.hu; a www.kuruc.info,
valamint a www.huntv.hu honlapokon tájékozódjon.
SZÍVES FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
a www.korondimiklos.jobbik.hu és a www.cegled.jobbik.hu
honlapokat is, amelyeken megtalálhatják országgyûlési
képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait és sok más érdekes
írást is.
A HAZA NEM ELADÓ!
A Jobbik Ceglédi és Nagykõrösi Szervezete hívja és
várja tagjai sorába a tenni akaró, nemzeti érzelmû
fiatalokat és felnõtteket, hogy közösen dolgozhassunk Hazánk megmentéséért. Jelentkezés a Jobbik
Ceglédi Szervezetébe: a 06-70-944-3556-os telefonszámon. Jelentkezés a Jobbik Nagykõrösi Szervezetébe: a 06-30-696-4953-os telefonszámon.
Ha szeretné, hogy gyakrabban megjelenjen
az igazság lapja, a GERJEMENTE, akkor kérjük
HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN!
RENDEZVÉNYEINK
– 2012. november 30. (péntek) 18 óra – Képviselõi
beszámolók a KASZINÓBAN.
– 2012. december 2. (vasárnap) 16 óra – mûsoros,
adventi gyertyagyújtás a Szabadság téren felállított
kettõs keresztnél.
– 2012. december 9. (vasárnap) 16 óra – közös
gyertyagyújtás a kettõs keresztnél.
– 2012. december 16. (vasárnap) 16 óra – közös
gyertyagyújtás a kettõs keresztnél.
– 2012. december 23. (vasárnap) 16 óra – közös
gyertyagyújtás a kettõs keresztnél.

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés, boldog,
szeretetteljes Ünnepeket kívánunk!
Adjon az Isten, szebb jövõt!
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)
Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik)
Dénes Dénes önkormányzati képviselõ (Jobbik, Nagykõrös)
Gerjemente Szerkesztõsége
Ha elolvasta hírlevelünket, adja át annak, aki még nem
olvasta! Köszönjük szépen!

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
Felelõs kiadó: a Jobbik Ceglédi Szervezete – Szerkesztõ: Korondi Miklós – Cím: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 3-5.
Tel.: 06-70/944-3556 – E-mail: cegled@jobbik.hu – Példányszám: 6000 db – Nyomda: Offset Nyomdaipari Kft., Cegléd
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