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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!

Ne féljenek!
Sokat gondolkodtam azon,
hogy egy jobbikos vagy egy nemzeti érzelmû egyesület által szervezett színvonalas rendezvényen
– az utóbbi idõben – miért vannak
kevesebben. Sok esetben azért,
mert a rendõrség nagyobb létszámmal jelenik meg, mint maguk
a lakosok, akiknek az érdekében a
mozgalom felvállalja a demonstrációt.
Mindez szöges ellentétben van
azzal, amit a mindennapok során
tapasztalok, a piacon, az utcán, a
vonaton, a fodrásznál, a patikában, a fogadóóráimon, ahol egyénileg mindenki õszintén kifejti
azon álláspontját, hogy a jövõt

csak a Jobbik kormányzásával tudják elképzelni.
Ezeken az alkalmakon elmondják, hogy az érdektelenség oka a
félelem, mert a demokrácia helyett, kemény és megtorló, narancsos diktatúra folyik hazánkban. A
közigazgatásban dolgozókat, a
pedagógusokat kirúgják, a vállalkozói szektorban lévõk meg naponta várhatják az ÁNTSZ, NAV,
Fogyasztóvédelem és egyéb hatósági szervek zaklató ellenõrzéseit.
Úgy látszik, visszatértünk az 50es évekhez!
Ez év április 20-án az Ugyerban rendezett demonstráción több
mobil kamerát is felszereltek abból
a célból, hogy rögzítsék a rendezvényen résztvevõ személyeket.

A kormány
blokkolni akarja
a kuruc.info hírportált
„Itt a Szabad Európa Rádió a 19, 21, 31, 41, 49 méteres rövidhullámon” – szólalt meg az éterben a Münchenbõl sugárzott adó hangja a szocializmus éveiben.
Az idõsebbek talán még emlékeznek rá, a mai fiataloknak ez már csak történelem, de emellett még
hallgattuk Londont, Amerika Hangját is, mely hírek
segítségével leszûrtük a magyar valóságot.
A vasfüggöny leomlott. A technika vívmányai hazánkat is elérték és kiszabadult a kommunikáció szelleme a palackból, az Internet. A sok-sok hírportál
mellett létrejött a kuruc.info, mely általában hitelesen
tájékoztatja hazánk lakosságát az események valós
helyzetérõl, és a mögöttes aljas szándékokról. Szigorúan rámutat az elkötelezettséggel bíró médiák hazugságaira, manipulálásaira, természetesen jobb- és
baloldali szemszögbõl egyaránt.
Ezért a narancsos kormány ismét be akarja tiltatni. Az USA-ban már próbálkoztak egy párszor, de
most, hogy Izrael által történt gyarmatosításunk
üteme felgyorsult, így a nemzeti hírportál igen kellemetlen és kényelmetlen lett a kollaboráns fülkeforradalmárok számára.
Folytatása a 2. oldalon

Ennek ellenére
bátorítom az itthon
maradt szürkeállományt: értelmiségi
réteget, egészségügyben dolgozókat, orvosokat, pedagógusokat, hogy
ne féljenek! Vállaljanak feladatot a
nemzet megmentése és az elmúlt
22 év bûnös kormányainak eltávolítása érdekében, mert gyáva népnek elõbb vagy utóbb nem lesz
hazája.
Már nem kell sokat várni, mert
Magyarországnak a Jobbik-kormány meghozza a félelemmentes,
Szebb Jövõt!
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Rovástábla avatás és
Trianoni megemlékezés
a Bedében
Beszédet mond:
HEGEDÛS LÓRÁNT, a Nemzet lelkésze
Közremûködnek:
Ignácz Éva – moderátor
Bartis Ildikó színmûvésznõ – vers
Szebeni Szilvia – ének
Varga Szilvia – ének
Solymosi Sebestyén – tárogató
Vitéz Szász Ottó – vers, ének
Tóth Ferenc – furulya
Helyszín: Cegléd, Törteli úti
helységnév táblánál
Idõpont: 2013. június 2. (vasárnap) 17 óra
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

Adjon az Isten! Szebb jövõt!
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GYÕZZÖN A JOBBIK!
Folytatás az 1. oldalról
Egy-egy valós híranyag után értékes kommentárok is olvashatók, a „Nép hangja.” Ez híven tükrözi a választópolgárok véleményét egyes kérdésekrõl.
Mivel a FIDESZ-kormánynak igen kellemetlen szembesülni meg nem valósított ígéreteivel és hazugságaival, ezért
ismételten blokkolni, azaz bezárni tervezik a kuruc.info honlapot. Ez nem más, mint egy demokratikus köntösbe bújtatott
diktatúra!
Korondi Miklós

Az utca legidõsebb embere
Ismét bebizonyosodott, hogy a Kékkõ utcában élõ emberek
között van összetartás, a rossz nyelvek ellenére is. Április
22-én megemlékezést tartottunk az utcában élõ özv. Herczeg
Ferencné Licuka néni 90. születésnapján. Az utca lakói

Narancsos jogsi, azaz
a FIDESZ legújabb hadisarca
Pont egy éve, 2012-ben dobták be a köztudatba, hogy jön
az új KRESZ és mindenkinek, aki közúton jármû vezetésére
jogosult, vizsgáznia kell. Mindez több millió állampolgárt
érint és természetesen a vizsga nagyon sok
pénzbe fog kerülni. A gumiszöveg, az „Unió
által bevezetett új KRESZ-t minden uniós állampolgárnak el kell sajátítania.”
Itt is sok kérdés merül fel, mint a trafikmutyi ügyben. Kik fognak vizsgáztatni, milyen Fidesz-közeli cégek fognak erre alakulni, mennyi lesz a
vizsgadíj? Aki Fidesz-szavazó vagy szimpatizáns, az átmegy,
aki nem, az megbukik és ismételhet pótvizsgadíj fejében?
Okmányok, új jogsi – ha nem, akkor matrica – és még ki tudja,
milyen hordalékai lesznek ezen intézkedésnek.
Természetesen ennek is lesznek buktatói, úgy, mint a
narancsos trafik-ügynek, akik vesztettek és helyiséggel rendelkeznek, akár bérleti joggal, akár saját tulajdonnal, tízszeres
áron adják bérbe a holdudvar nyerteseinek. Mert a pályázatot
ugyan megnyerték, de üzlethelyiség nélkül. Kérdés az, hogy
az üzleti tervüket így hogyan tudták elkészíteni?
A bumeráng visszaütött! Lehet, hogy egy vesztes trafikos
többet fog keresni a bérleti díjjal, mint eddig, mikor dohányt
árult. Gratulálok a kreatív, ügyes és rugalmas hazafiaknak!
Így lesz ez az új KRESZ vizsgáztatással is. Lesz, aki leteszi
az autót és nem vásárol újat, így mentesül az adóktól, a biztosítástól, az E-útdíjtól és a drága benzintõl.
Hajrá Magyarország! A rezsicsökkentést háromszorosan
szedjük vissza! Már el is kezdtük a vasúti pótdíjakkal!
Tisztelt Honpolgárok! Még nincs vége, lehet még lejjebb
is a fülkeforradalmi kormányunk irányításával. Korondi M.

G E R J E S Z T Õ
Jobbikos siker: hamarosan megvonják
a III/III-asok nyugdíjpótlékát!
Ha az elkövetõ cigány, akkor magyarnak számít. Ha viszont az áldozat
cigány, akkor roma. Magyar állampolgárok lopják a kábeleket, de cigányt
öltek meg Nagycsécsen. Hogy is van ez?

verssel, virágcsokorral, tortával és egy ajándékkosárral készültek a szép alkalomra. Ott volt apraja-nagyja!
„Ezen a szép évfordulón, születésed napján boruljon néked minden nyíló virág” – hangzott a köszöntés, mely igazi könnyeket
varázsolt a meghatódott ünneplõk szemébe. Szép, meghitt és
közösséget egybekovácsoló megemlékezés volt. Lovas Emõke
FIGYELEM! Tájékoztatom a lakosságot, hogy a soron következõ képviselõi beszámolót 2013. szeptember 27-én (pénteken)
18 órakor tartom a Felház utcai Kaszinóban! Korondi Miklós
A Ceglédi Jobbik Iroda nyitva tartása: Minden hétfõn délelõtt 9-11 óráig – lakossági panaszok bejelentése. Minden csütörtökön délután 16-18 óráig.
TOBORZÓ. A Jobbik Ceglédi Szervezete hívja és várja tagjai
sorába a tenni akaró, nemzeti érzelmû fiatalokat és felnõtteket,
hogy közösen dolgozhassunk városunkért és Hazánkért. Jelentkezés a Jobbik Ceglédi Szervezetébe: a 06-70-944-3556-os
telefonszámon vagy a korondimiklos.jobbik.hu/kapcsolat
címen.
CSATLAKOZZ! A Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozatába várunk minden 14-25 év közötti nemzeti érzelmû fiatalt, aki
tenni szeretne városáért és Hazánkért. Jelentkezni lehet minden hétfõn 9-11-ig a Jobbik Irodában, Cegléd, Kossuth Ferenc
u. 3-5. sz. alatt vagy a 06-70-299-1445 telefonszámon.

Az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a
zsidók szemlátomást való szaporodása.
Mely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll.
(Kölcsey Ferenc)
Orbán Viktor szerint:
– a zsidók Isten ajándékai,
– a cigányság rejtett erõforrás,
– a Jobbik növekvõ veszély – (Vajon

kinek? Hát a Fidesznek!)
Nem elég, hogy a cigány kisebbség
túlnyomó része agresszióval kevert
rasszizmusával rettegés alatt tartja a
többségi magyar társadalom tagjait, úgy
tûnik, a kormánynak ennél több kell:
közpénzbõl fogják bokszedzésre járatni
a cigány fiatalakot.
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