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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!

Új világ jön, új világrenddel
Magyar Tavasz Mozgalom, Hét
Vezér Terv, baráti jobb Ángyánnak – Vona Gábor január 26-i
országértékelõjében vázolta a
Jobbik nemzetmentõ terveit.
A globális kapitalizmus végnapjait éli – jelentette ki Vona
Gábor, a Jobbik elnöke január
26-i országértékelõ beszédében.
A politikus szerint új világ jön,
új világrenddel. A nemzeti radikális képviselõ elmondta: a lokalizmusban, az egymással versengõ régiókban hisz. Vona
hangsúlyozta: a változásokra az
EU és hazánk is felkészületlen és
legyengített, Orbánék pedig
tovább folytatják a megszorítás
politikáját.
A pártelnök által elképzelt
állam erõs. Feladata nem csak az
adók beszedése, az államigazgatás imitálása, hanem a rábízottak védelme. Fejlesztõ állam,
amely nem értéksemleges, hanem hagyományõrzõ.
A Jobbik felelõssége, hogy
olyan programot adjon kormányra kerülve, amely talpra állítja
Magyarországot. Erõsnek és frissnek kell lenni. Vona kiemelte: a
fiatalok körében ma a legnépszerûbb párt a Jobbik. Aki a fiatalok
támogatását élvezi, azé a jövõ.
A politikus szerint két nagy
probléma van: az értelmiség árulása és a fiatalok kivándorlása.
A Jobbik elnöke bejelentette a
Magyar Tavasz Mozgalom létrejöttét, melyet a fiatal magyar
értelmiségiek gyûjtõhelyének,
mûhelyének szán.
Növekedés és egyensúly kell
– közölte a politikus. A Jobbik
hét nagy projekten dolgozik. Ez

a Hét Vezér Terv. Sarokpontjai a
következõk: a magyar feldolgozó- és élelmiszeripar feltámasztása a keleti nyitással karöltve. A nemzetközi gyógyturisztikai központ létrejötte. A
stratégiai vízgazdálkodás, DunaTisza csatorna. A nemzeti ásványkincsre stratégia, bányászat
és az ipar újraindítása. Nemzeti
energetikai tervre is szükség van
stratégiai beruházásokkal. Országos otthonteremtési program
kezdeményezése. A magyar
infokommunikációs terv.
Vona elmondta: szükség van
a keleti fordulatra, a gazdasági
egyensúly megteremtésére, a
kelet-közép-európai nemzetek
szövetségére. Ma a lengyelmagyar-horvát tengely lenne a
legnépszerûbb: északtól délig,
tengertõl tengerig.

A lengyel-magyar-horvát
tengely mellett a keleti fordulat
is minél égetõbb. Oroszország,
Törökország egészítené ki a német gazdaságtól való függõségünket. Finomra kell hangolni
a törekvéseket az orosz-töröknémet háromszögben – jegyezte
meg a nemzeti radikális képviselõ.
Vona négy stratégiai problémát sorolt fel. Az elszakított
magyarok ügyét, mely ügyben a
nagy pártok csak vazallus kinti
pártokban tudnak gondolkodni,
a Jobbik azonban a magyar
érdekképviselet teljes változását
szeretné.
A második probléma a devizahitelesek kérdése. Vona szerint minden devizahiteles megmenthetõ lett volna. A Jobbiknak
Folytatása a 2. oldalon
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LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk.
Meghívott elõadó:
VOLNER JÁNOS
országgyûlési képviselõ,
a Jobbik alelnöke
Helyszín: Ceglédi Kaszinó, Felház u. 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
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ELSZÁMOLTATÁST, MUNKAHELYET, KÖZBIZTONSÁGOT!
Új világ jön, új világrenddel...
Folytatás az 1. oldalról

2013-ban feladata a legelnyomorítottabbak mellett kiállni, ezért a civil
kezdeményezéseket is támogatni kell.
A harmadik kérdés a magyar föld,
amely jövõre végveszélybe kerül, védelmét a kormány leszavazta. Akik a
magyar föld ügyét képviselik megalkuvás nélkül, azoknak egymásra
kell találni ebben a rendkívüli helyzetben. Vona bejelentette: baráti jobbot

nyújt Ángyán József felé. Szükség van
egy nemzeti földvédõ kerekasztal
felállítására, pártoktól függetlenül.
Ebben Ángyán Józsefnek kulcsszerepet kell adni.
Utolsó kérdés az elszaporodott
gyilkosságoké és a cigány-magyar
együttélés problémája. A Jobbik elnöke szerint meg kell vonni a segélyt
azoktól a családoktól, ahol valamelyik
tag súlyos, erõszakos bûncselekményt
követett el. A politikus kiemelte: az

együttélés ügyében azonnal tenni kell
valamit, a segély megvonására tett javaslatot pedig, népszavazásra bocsátja.
Vona Gábor leszögezte: 14 éve
közszereplõ, ennek minden mondatát,
mozdulatát, vállalását büszkén vállalja és ezt az utat végig is fogja járni. A
nemzeti radikális képviselõ világossá
tette: biztos benne, hogy elõbb-utóbb
meg fogják nyerni a választásokat, és
fel fogják virágoztatni ezt az országot.
Korondi Miklós

Rezsicsökkentés
– és ami mögötte van

Ki támogatja a gyilkosokat,
avagy ki ne legyen?

Január elsõ heteiben az egész média a rezsicsökkentéstõl
volt hangos. Azaz: a kormányzat 10%-kal csökkenti a gázés villanyáram árát. Egyik reggel a rádióban prominens politikus az árcsökkentést
fideszes vívmányként beállítva, arról beszélt, hogy egész Európában majdnem a
magyarok fizetik – bérükhöz képest – a
legnagyobb rezsit. Amíg a nyugat-európai átlag háztartás 100 egységet fizet, addig a magyar 150-et. És most ezt csökkentjük 10-el. A szolgáltatóknak pedig, meg kell elégedniük
kisebb profittal, még így is óriási haszon marad náluk az
utóbbi évek drasztikus áremelései miatt. Ennyi.
Az ember örülhetne, hogy valamennyivel kevesebbet
kell fizetni, és örül is addig, amíg utána nem gondol,
valójában mirõl is van szó?
Elõször: eddig fizettünk 150-et, ezentúl 140-et. Továbbra
is dobogós helyezésünk van a rezsi-szipoly versenyben. E
sorok írójának számításai szerint egy átlag magyar háztartás 30-35 ezer forinttal fizethet kevesebbet az áram- és
gázszámlára évente. De ez az összeg nem marad meg a
családnál, de nem ám! Mert:
Másodszor: a multinacionális szolgáltatók profitja nem
lesz kisebb, a fideszes nyilatkozó egyszerûen hazudott. A rezsicsökkentésrõl szóló törvény, az energiahivatali határozatok
ugyanis azt az elvet követik, hogy amennyi terhet levesznek a lakosságról, közel ugyanannyit terhelnek a nem lakossági fogyasztókra, vállalkozásokra, pékségekre, tejüzemekre… stb. A pékség magasabb gáz- és villanyszámlája pedig meg fog jelenni a kenyér árában.
Tehát amit megtakarítunk a villanyon és a gázon, azt
kiadjuk majd tejre, húsra, egyébre. A rezsicsökkentést már
választási kampányfogásnak szánták, de nem egyéb, mint
ócska trükk és szemfényvesztés.
Csuri Károly

A statisztikák szerint 2012-ben 178 embert öltek meg
Magyarországon, jóval többet, mint a korábbi években.
2013 is „jól” indult, Szigethalom és Ózd. Szigethalom egyik
szórakozóhelyén szilveszterkor sportolókat támadtak meg,
Ózdon 2000 forintért gyilkoltak.
A sokkoló eseményeket már a média sem tudta elsikálni, nyilatkoztak is egy páran. Például Lakatos Attila
vajda: „Ez a fajta cigány valóban állat!”

Bayer Zsolt is írt egy cikket a Magyar Hírlapban „Ki
ne legyen?” címmel. Idézet: „Aztán eljött szilveszter éjszaka,
és megint eljött vagy negyven rohadt állat cigány, köztük az a
bizonyos Jónás János, és nekilátott ölni. Mert nem tudtak azonnal
bemenni hugyozni a budiba, amikor rájuk jött.”
Meg kell jegyezni, bizonyára az állatok többségére
nézve sértõ, hogy ezeket a gyilkosokat hozzájuk hasonlítják, talán helyesebb lenne az „agynélküli õsbarom” kifejezés. A késelések kapcsán az MSzP is tett nyilatkozatokat,
amire a fülkeforradalmi kormány úgy reagált, hogy a szocik a gyilkosokat támogatják. Ez igaz is. Csakhogy a Fidesz
sem hányhat semmit sem az MSzP szemére, hiszen mindketten egyformán támogatják a gyilkosokat, amikor ellenállnak a nép követelésének: visszaállítani a halálbüntetést!
Mert most a gyilkosokat pátyolgatjuk luxus-börtönökben napi 8000 forintért. Ennyire gazdagok vagy ennyire
ostobák vagyunk? Tisztelt Olvasók! Gyilkosok ne legyenek!
De azok se legyenek hatalmi-kormányzati pozícióban, akik
a gyilkosokat támogatják. Ezt kell megoldani. Legkésõbb
Csuri Károly
2014-ben.
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A MÁSODIK LEGERÕSEBB PÁRT A JOBBIK!
Munkahelyvédelmi AKCIÓ?

Megyeváltás erõbõl

Az elmúlt testületi ülésen döntött a nagykõrösi képviselõtestület az Intézményellátó Gondnokság létszámáról és a
FIDESZ képviselõi egytõl-egyig (9 fõ) megszavazták, hogy ténylegesen 9 álláshellyel
csökkentik a létszámot. Magyarul 9 embert
tesznek az utcára. Hasonlóan jártak el az
Arany János Kulturális Központ dolgozóival
is, ott 3 álláshely megszüntetését szavazták
meg. Természetesen megkérdeztem a polgármestert, hogy ez hogyan illik bele a FIDESZ
munkahelyvédelmi tervébe, de a válasz mellébeszélés volt.
A tavalyi év végén, amikor az önkormányzati iskolák államosításáról döntött a képviselõ-testület, azért nem támogattam, mert ez már akkor látható volt. Az állam csökkenti
az intézményekre fordított összeget, ami most még csak
létszámcsökkentéssel jár, de majd eljön az iskola bezárások
ideje is. Ez a döntés és még sok más is egyértelmûen bizonyítja, hogy a FIDESZ mást mond, mint amit cselekszik, õk is
folytatják az elmúlt kormányok hazaáruló népellenes politikáját.
Kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy ébredjenek és jöjjenek
közénk, mert teljesen tönkreteszik az országot! Csak egy erõs
nemzeti erõ képes ezt megakadályozni, közösen Önökkel!
Dénes Dénes
önkormányzati képviselõ (Jobbik)

A Jobbik nem támogatja a megyeváltást, mert ez nem nyújt
megoldást a nagykõrösi problémákra. Azok a hírek, melyek
szerint minden megoldódik a megyeváltással, lesznek munkahelyek, nagyobb lehetõsége lesz a városnak pályázni, több
pénzt kapunk, enyhén szólva is megmosolyogni való, ugyanakkor nincs semmi biztosíték arra, hogy elindul a cigány
lakosság betelepítése városunkba.
Nagykõrösön a dolgozni akaró cigányságnak sincs munkája, nemhogy az újonnan érkezõknek. Mi lesz itt? Mire
számíthat a lakosság egy megyeváltás után? Jelenleg BácsKiskun megyében dolgozom és látom, hogy ott is ugyanazok
a gondok, mint Pest megyében: nincs munka, alacsonyak a
bérek és ugyanúgy nyomorognak az emberek.
Véleményem szerint a megoldás a jelenlegi gondokra nem
a megyeváltás, hanem egy valódi rendszerváltás. Az elmúlt
22-év hazaáruló garnitúrájának számûzése a politikából, majd
elszámoltatása „a lopott holmi visszajár”-elv alapján és egy
új, valódi magyar érdeket szolgáló kormány felállítása.
Rendre, tisztességre, erkölcsösségre van szükségünk, nem
a mostani velejéig romlott liberalizmusra, hiszen munkát és
tisztességes fizetést akar a magyar ember. Szükségünk van
konzervgyárakra, cukorgyárakra, húsüzemekre, tejfeldolgozókra, magyar élelmiszer áruházakra – egyszóval azokra,
amink volt, csak ezt 22 év alatt szétlopták, privatizálták.
Dénes Dénes, a Jobbik Nagykõrösi Szervezetének elnöke

Mégegyszer a Boros-tanyáról
Mint ismeretes, a ceglédi honvédség
felszámolását követõen a szolgáltató
egyoldalúan megszüntette az áramellátást Boros néniék Törteli úti tanyáján. A két idõs asszony hiába kérte többször is a villany visszakapcsolását, sem
a DÉMÁSZ Zrt., sem a Honvédség, sem
az önkormányzat nem segített.
Mikor egy évvel ezelõtt tudomást
szereztem a történtekrõl, a tavaly novemberi testületi ülésen kértem a polgármestert, hogy az önkormányzat segítsen megoldani a problémát. December elején az önkormányzat sajtótájékozatató keretében közölte, hogy lehetõséget biztosít az idõközben interneten
jelentkezõ segítõ szándékú személyek
adományainak célba juttatásában és ideiglenes megoldásként egy aggregátort
telepít ki a Boros-tanyára, melynek üzemeltetését is magára vállalja.
A megadott bankszámlaszámon az
adományok gyorsan gyûltek és ezen
felbuzdulva decemberben önálló képviselõi indítványban kértem az önkormányzatot, hogy egészítse ki az adakozásból befolyt összeget az áramellátás
DÉMÁSZ által számomra megküldött
hálózatkiépítési díjának összegére, hogy
végérvényesen megoldódjon a probléma.

A Magyar Honvédség idõközben
jelezte, valószínûleg magára vállalja a
szolgáltatás kiépítési díját, így elõterjesztésemben biztosítékot kértem a testület tagjaitól, ha a honvédség eláll szándékától, az önkormányzat ne hagyja
cserben a 87 éves nénit.
Felháborítónak tartom, hogy a képviselõ-testület többsége még elvileg sem
állt az ügy mellé, sõt, Nagy Tamás
MSZP-s képviselõ nagy egyetértésben a
Fidesz frakcióvezetõjével, Takáts Lászóval, a néni idõs korára való hivatkozásként feleslegesnek tartotta a segítségnyújtást. Igen tanulságos számomra,
hogy a körzet fideszes képviselõje,
Klément György is az idõs néni gondjának megoldása ellen szavazott.
Az aggregátor ügyében is hasonló a
helyzet, csak a fideszes hírverés volt a
fontos. „A városvezetés megoldotta!”
Vettek egy óriási gépet, ami óránként 2
és fél liter benzint fogyaszt – gondolom
már a jövõbeni tulajdonosa is megvan!
Az sem meglepõ, hogy az üzemanyag
biztosítása is megszûnt azóta!
Így idén januárban kértem Földi
László polgármestert, tartsa be ígéretét,
ne hitegesse a két nénit. Adjon választ
arra, hogy miért egy ilyen indokolatlanul nagy teljesítményû és méregdrága

3. oldal

üzemeltetésû áramfejlesztõ került kihelyezésre? Ezek után válaszra sem méltatott, illetve majd írásban válaszol,
mondta – de addig senki nem tölt üzemanyagot az aggregátorba!
Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen
ügyben is csak a hírverés és a politikai
haszonszerzés volt a fideszes városvezetés célja, a valódi segítségnyújtás
helyett!
Kis Attila
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MAGYAR TAVASZ, MAGYAR FÖLD, MAGYAR GYEREKEK!
Mit várok a 2013-as évtõl?
Mit is várok a 2013-as évtõl? Közbiztonságot, létbiztonságot, munkahelyteremtést, elszámoltatást – egyszóval
a 2/3-os hatalom birtokában lévõ Fidesz felelõtlen ígéreteinek betartását mind helyi, mind országos szinten.
A közbiztonság területén a látszat-intézkedések helyett valódi tetteket, kézzel fogható eredményeket és nem
egy olyan „Városõrséget”, melynek tagjai 5 millió Ft-ért csak bútorokat, iratokat pakolnak és a város karácsonyfáját õrzik hatan-nyolcan naponta! Arról nem is beszélve, hogy a Városõrség tagjai, ha a testületi döntésnek
megfelelõen közbiztonsági feladatokat végeznének, akkor szabálysértést követnének el! Milyen felelõsségteljes
döntés ez? Létbiztonságot, a munkabérek vásárlóértékének megõrzését, a devizahitellel terhelt családok megsegítését, az egymillió új munkahely megteremtésének ígéretébõl legalább egy kevés valóra váltását Cegléden.
Szavak helyett tetteket és ígéretek helyett eredményeket, de úgy vélem, erre a „Szebb jövõre” 2013-ban még várnunk kell!
Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik)

Városõrség – fideszes átverés
Cegléd Város Képviselõ-testülete októberben döntött arról,
hogy a város közbiztonsági szempontból különösen veszélyeztetett területein „Városõrséget” állít fel és a szervezet mûködésére a Közbiztonsági Keretbõl, 5 millió forintot biztosít.
A Városõrség felállítását nem támogattam és ezt a fideszes
képviselõk úgy értékelték, hogy nemmel szavaztam a közbiztonságra. Ezzel szemben a valóság az, hogy õk semmi mást
nem tettek, csak egy jól kommunikálható látszatintézkedést.
Tavaly október óta kiderült, hogy mindenben igazam
volt! Egy olyan szervezetet hoztak létre, amelynek tagjai –
többségében – képesítés nélküli cigányok, és akik közt – információim szerint – több büntetett elõéletû személy is található!
Ezek az emberek óvnák javainkat és a közrendet! De
csak óvnák, mivel a 2/3 birtokában lévõ Fidesz törvényt alkotott a Szebb Jövõért Polgárõrség és hasonló nemzeti szervezetek közbiztonsági tevékenységének megakadályozására,

közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése címen. Így
szabálysértésnek minõsülõ tevékenység ellátására adott felhatalmazást a város vezetése!
Sebaj, gondolta városunk polgármestere és fideszes stábja,
ha már van Városõrség, vesznek számukra munkaruhát, feltöltik mobiltelefonjaikat és már el is kezdhetnek dolgozni!
Azért azt senki ne gondolja, hogy a testület döntésének megfelelõen közbiztonsági feladatokat ellátni, nem-nem! Decemberben a város karácsonyfája körül ácsorogtak és a hivatalban
iratokat pakoltak!
Tisztelt Ceglédi Polgárok! Így lehet nagy sajtóvisszhanggal, jól kommunikálva létrehozni egy fantomszervezetet és
ennek álcája alatt elkölteni 5 millió Ft-ot a város pénzébõl a
semmire!
Eközben a közbiztonság romokban hever városunkban!
Döntse el mindenki, hogy ki szavazott a ceglédi képviselõtestületben nemmel, a rendteremtésre!
Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik)

Látogatás a Ceglédi
Rendõrkapitányságon

Panaszbejelentõ Központ
Cegléden

A közelmúltban kinevezett új rendõrkapitány, Török
Csaba alezredes 2013. január 22-én irodájában fogadta a
ceglédi Jobbik elnökségi tagjait. Az általunk kezdeményezett
tisztelgõ látogatás célja a bemutatkozás, ismerkedés és kapcsolatfelvétel volt. A beszélgetés során szóba került Cegléd
és környéke bûnügyi-közbiztonsági helyzetének jó néhány
összetevõje, az Ugyer és a Csengeri állapota. Röviden megtárgyaltuk a tavalyi Kékkõ utcai eseményeket és ezek kiváltó
okait. Az Érpataki modell is megemlítésre került.
A kapitány úr nagy vonalakban szót ejtett elképzeléseirõl
és kifejezte eltökéltségét a közrend megszilárdítása vonatkozásában. Felvetésünkre az Új Magyar Gárdával kapcsolatban
elmondta, hogy adott esetekben a rendõrség nem üldözési,
hanem konfliktus-megelõzési céllal jelenik meg. A látogatás
során átadtuk írásos megoldási javaslatainkat, valamint azt
a nyílt levelet, amit Korondi Miklós országgyûlési képviselõi
minõségében írt a ceglédi képviselõ-testületnek még 2010
novemberében.
A Jobbik Ceglédi Szervezete nevében felajánlottuk segítségünket a kapitány úrnak, amit válaszában igényelt is. Úgy
gondoljuk, hogy a látogatás elõrevivõ és hasznos volt.
Ezúttal is kívánunk Török Csaba kapitány úr munkájához sok sikert!
a Jobbik Ceglédi Alapszervezetének elnöksége

Településünkön megelégeltük a rossz közbiztonsági állapotokat, az önkormányzat tehetetlenségét és úgy döntöttünk, hogy
hatékony intézkedésekbe fogunk a rendõrség és a különbözõ
hatóságok mozgósítása terén. Tevékenységünket jogászi, szakmai támogatással, az Érpataki Modell Hálózata segítségével, a
modellben szerzett tapasztalatok felhasználásával végezzük.
Ahhoz, hogy Cegléden is jelentõs eredményeket tudjunk
elérni, felállítottunk egy (civil) Panaszbejelentõ Központot,
mely a következõ telefonszámon, illetve e-mail címen érhetõ
el: 06-70-299-1445, e-mail cím: panaszbejelentocegled@
gmail.com. Ezen a számon fogadjuk az Önök panaszait, az
Önöket ért jogsérelmeket, a különbözõ anyagi károk keletkezéseit, intézkedések elmaradását, hanyag ügyintézést, késlekedõ vagy nem kielégítõ rendõri intézkedéseket.
Tehát, amennyiben Önhöz betörtek, meglopták és elégedetlen az azt követõ hatósági eljárással, akkor minél elõbb
forduljon hozzánk bizalommal a panasza megosztásával,
ugyanis ezeket a problémákat a bejelentésük után a legrövidebb idõn belül közvetítjük a megfelelõ szervek felé, és nyomon követjük a rendõrség és az egyéb hatóság munkáját az
ügyben, majd annak fejleményeirõl tájékoztatni fogjuk Önöket.
A bûncselekmények bejelentésével kapcsolatos információk a www.cegled.jobbik.hu honlapon a „Bûncselekmények
bejelentése” c. rovatban megtalálhatók, mely rovat aktualizálása és feltöltése folyamatosan történik.
Lovas Emõke
ceglédi bázisvezetõ – Érpataki Modell Országos Hálózata
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Kékkõ utcai Karácsony
November végén – mi, Kékkõ utcai
lakosok – kitakarítottunk egy önkormányzati tulajdonú ingatlant az utcánkban,
melynek során eltávolítottuk az elvadult
növényzetet, fákat,
hajtásokat és bokrokat,
amikor észrevettük,
hogy a kitakarított ingatlan közepén ott áll egy kb. 10 m-es
gyönyörû fenyõfa. Ezt látva, az az ötletünk támadt, hogy mi lenne, ha ezen a
helyszínen – mi, Kékkõ utcaiak – rendeznénk egy közös Karácsonyt. Mivel
senki sem mondott nemet, így hát hozzáláttunk a szervezéshez.
Szereztünk cipõs dobozokat, melyeket közösen becsomagolgattuk, és a
közös fenyõfánkat elkezdtük felöltöztetni. A díszek két utcabeli fiú segítségével kerültek fel a fára. A betlehemi jászol helyett egy szabadtéri sátrat állítottunk a fa alá, asztallal és padokkal.
Az asztalt rogyásig rakták az utcabeli
asszonyok mindenféle jóval, ki édeset,
ki sósat sütött. A felnõttek forralt bort,

a gyerekek pedig jóízû teát kortyolgattak. Jól érezte itt magát apraja, nagyja.
A hangulat meleg és bensõséges volt
ezen a hideg, téli, adventi éjszakán és
egy kicsit feledtette velünk az „augusztusi Kékkõ utcai eseményeket”.
Úgy gondolom, hogy példát mutattunk közösségteremtésbõl és összefogásból, hiszen az itt lakók közös akarata
nélkül ez a felemelõ esemény nem jöhetett volna létre. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak a
Kékkõ utcai lakosoknak, akik biztattak
és mindvégig kitartottak elképzeléseim
mellett. Köszönet a rengeteg segítségért!
Egy kedves barátom a következõket
írta nekem új évi köszöntõjébe:
MINDIG és SOHA. Mindig harcolni az
igazságért és a nemzetért és a harcot
SOHA fel nem adni és SOHA abba
nem hagyni.
Én is ezt kívánom minden igaz, magyar érzelmû embernek!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
Lovas Emõke

G E R J E S Z T Õ
O.V. néha igazat is mond. Tavaly õsszel azt írta Amerikába, hogy „zsidó-bérenc kormánynak tartanak bennünket.” Újsághír a Magyar Nemzetbõl (2012. dec. 31.):
„Rendezik a zsidó vagyoni igényeket. Lázár János készíti
elõ és koordinálja a zsidó közösségek igényeinek rendezését. Mindemellett 50%-kal emelkedik a holokauszt túlélõk
járadéka.” – Akkor most hogy is van ez?
Életkép Cegléden. Idõsebb, jólöltözött hölgy araszol a
Profi elõtti zebrán. Két színes ruhás cigányasszony közrefogja. Valami készül. Egyik jobbikos úr odamegy, megkérdezi, miben segíthet, van-e valami probléma. Válasz:
csak pénzt akarunk váltani a hölggyel. „Itt a Profi van, ott
a posta, inkább oda tessék menni pénzt váltani!” Kapd be
a f....om! – szól az egyik színes, majd eltakarodnak.
Cigányok vascsövekkel. A Kékkõ utca környékén a helyzet változatlan. Január 27-én éjjel egy hazafelé tartó magyar
társaságot vascsövekkel felfegyverkezett, részeg cigánybûnözõk támadtak meg. A gyors rendõrségi intézkedésnek
köszönhetõ, hogy csak egy vascsõvel fejbevágott sértettet
kellett kórházba szállítani. A rendõrségi kihallgatásokat
követõen a cigányok életveszélyesen megfenyegették az
áldozatokat. Így a körzetben ismét fokozott rendõri jelenlét
tapasztalható.

A Kékkõ utcaiak
megvédik magukat
A Kékkõ utcában élõ emberek az
augusztusi események után – látván a
ceglédi rendõrség és az önkormányzat
tehetetlenségét – elhatározták, hogy
megszervezik saját maguk védelmét és
kialakítanak egy folyamatos járõrözést
saját biztonságuk védelme érdekében.
Mivel sem az önkormányzat által 5
millió forint közpénzbõl létrehozott és
csúfosan megbukott városõrség, sem pedig a helyi rendõrség eddig nem tudta
garantálni nyugalmukat, így minden éjszaka, egymást felváltva járják az utcát
a betörések és a lopások megelõzése érdekében.
Az emberek minden hétvégén összegyûlnek és egyeztetnek a heti beosztással kapcsolatban. Kisebb csoportokba
szervezõdve figyelik az éjszakai „forgalmat”. Ennek az eredménye, hogy az
utcában és annak környékén negyedére
csökkent a bûnesetek száma. A lakók
nyugodtabban töltik az éjszakájukat,
hiszen tudják, hogy egy összekovácsolódott közösség tagjai vigyáznak rájuk.
Lovas Emõke (fõszervezõ)

Vigyázó szemetek Bauer-re vessétek! Amíg ki nem lövik! A körömletépõ ávós fia, Bauer Tamás, a DK alelnöke
azt mondta a televízióban, hogy a 2006-os õszi rendõri
fellépés jogállami akció volt, a rendõrség úgy járt el, ahogy
kellett. Továbbá Bauer szerint az ellenzéki összefogás célja,
hogy 2014. után visszaállítsák a jogállamiságot. Mit jelent
ez magyarul? Azt jelenti, hogy ha a Bajnai-GyurcsányMesterházy töltelékhármas alakítana egy idegenszívû
kormányt 2014-ben, akkor ismét számíthatunk a 2006-hoz
hasonló terrorra, az ávós rendõrállatok brutalitására, emberek összeverésére, szemkilövetésekre. De tartsuk szem elõtt
– amíg ki nem lövik – azt is, hogy a Fidesz is tesz ennek
érdekében: ha ugyanis a fülkeforradalmi kormány betartotta volna a választás elõtti ígéreteit, pl. az elszámoltatást,
akkor a gyilkos libatolvaj (Bajnai) és a nagy böszme (Gyurcsány) már rég fegyházban lenne.
Zsidó gárda alakult! Ha kell, terepre is mennek a Tett és
Védelem Alapítvány önkéntesei. Jogi segítséget és mentálhigiénés támogatást is kínálnak az antiszemita támadások elszenvedõinek. Már sokadszor fordul elõ, hogy amit
tiltanak a magyaroknak, azt a zsidóknak vígan megengedik. Míg a kormány és a balliberális oldal is azzal volt
elfoglalva, hogy ellehetetlenítsék a magyarok közbiztonságáért létrejött Magyar Gárdát és Szebb Jövõért Polgárõr
Egyesületet, addig a zsidók nyugodtan szervezhetik saját

5. oldal

Folytatása a 6. oldalon

GERJEMENTE

2013. február

GYÕZZÖN A JOBBIK!
GERJESZTÕ... Folytatás az 5. oldalról
önvédelmi egységeiket, ugyanis létrehozták a Tett és Védelem Alapítványt, amely segít a zsidóknak az önszervezõdésben és önvédelemben. A koncepció kidolgozásában
kikérték az amerikai külügyminisztérium véleményét.
Annak a kultúrának az alapjait szeretnék megteremteni,
hogy Magyarországon ne legyen olyan antiszemita atrocitás, akár szóbeli, akár tettleges, vagy akár rongálás, ami
szó nélkül marad.
Fideszes infúzióra vár az élõhalott MIÉP. Álradikális
párt épülhet az egykori MIÉP romjain. Feladata, hogy
fideszes anyagi hátszéllel, a másfél év múlva esedékes
választáson a Jobbikot gyengítse. Kezdésként két volt
jobbikos politikus árulót – Endrésik Zsoltot és Rozgonyi
Ernõt – „szerzõdtette” a mérhetetlen támogatottságú pártmaradvány.
Februártól Földi László ismét tart lakossági fórumokat.
Így 1 év után újból mindenkinek lesz lehetõsége személyesen számonkérni munkáját.
Cegléden önkormányzati támogatással mûködik a Roma-Magyar Polgárõrség. Információink szerint a „munkavégzésükhöz” kapott gépjármûvet csak bevásárlásra használják! Ki látta õket dolgozni?
Csak a Fidesz! A Fidesz ígéreteinek megfelelõen, csak a
jó fideszes „káderek” kerülnek vezetõ pozícióba Cegléden.
Így lehet Rimóczi Gábor önkormányzati képviselõ a Táncsics iskola igazgatója és Tótin Lóránt polgármesteri kabinetvezetõ, a Budai úti Strand és Termálfürdõ igazgatója,
megfelelõ képesítések hiányában.

MEGHÍVÓ
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ és

Kis Attila
önkormányzati képviselõ

KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓT TART.
Idõpont:

2013. március 29. (péntek) este 18 óra.
Helyszín: Ceglédi Kaszinó, Felház u. 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
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 16-18 óráig. Helyszín: Kossuth F. utca 35.
TÖBBET AKAR TUDNI A JOBBIKRÓL?
Akkor olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes
hetilapot! A KÁRPÁTIA – a gondolkodó magyarok lapja, megjelenik minden hónap 11-én.
HA TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT,
akkor tájékozódjon a www.barikad.hu; a www.jobbik.hu; a
www.kuruc.info, valamint a www.huntv.hu honlapokon.
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!
Ha elolvasta hírlevelünket, adja át annak, aki még nem
olvasta! Köszönjük szépen!
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Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
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