Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke

NEMZETI HÍRLEVÉL

X. évfolyam, 4. szám

2013. szeptember

A JOBBIK A LEGJELENTÕSEBB ELLENZÉKI ERÕ!

A Jobbik
kormányzóképes erõ
Szinte nincs olyan nap, hogy valamelyik média
ne foglalkozzon a „bukott baloldal” valamelyik
pártjával vagy átváltozott, új cégtáblát kitûzõ pártocskájával. Már-már tudatosnak tûnik szerepeltetésük, hiszen a jelenlegi kormánypártnak kedvezõbb „magára húzni” a lejáratódott, szétaprózódott, balliberális ellenzéki pártokat, és idõközben
alakított újabb formációit (LMP, DK, Együtt PM…
stb.), mint az ország második legerõsebb pártját, a
Jobbikot.
A Jobbik Magyarországért Mozgalommal szemben más módszert alkalmaz a közszolgálati média
teljes palettáját uraló Fidesz-kormány, hiszen egyszerûen elhallgatja és alulreprezentálja. Egyes kereskedelmi csatornák pedig, egyáltalán tudomást
sem vesznek a párt létezésérõl.
Ezen mi, jobbikosok nem is csodálkozunk, hiszen egyetlen nemzeti párt vagyunk, akik nem
vettünk részt a rendszerváltást követõ idõszak
gyalázatos és hazaáruló módon végrehajtott tevékenységében. Nem privatizáltunk, nem loptunk,
nem csaltunk, így közpénz nem tapad a kezünkhöz, ezért tiszta a lelkiismeretünk.
A Jobbik nagy bûne, hogy folyamatosan követeli az elmaradt elszámoltatást, a korrupció felszámolását, a volt ügynökök közéletbõl történõ kitiltását, a politikusbûnözés felszámolását, a devizahitelesek sorsának végsõ megoldását, a magyar
föld alkotmányos védelmét, a gyarmatosításunk és
nemzeti vagyonunk kiárusításának megakadályozását, a nem létezõ, illetve gyenge lábakon álló
közbiztonság javítását, a fiatalok külföldrõl történõ
hazahozását, a cigányság oktatással és munkával
történõ felzárkóztatását, valamint a munkahelyteremtést. Ezek mind-mind kényes és megoldandó
kérdések! Lehet, hogy az itt felsoroltak miatt nem
szerepelhetünk eleget a médiában, parlamenti
létszámunk arányában?
Tisztelt Olvasó! Csak egyetlen megoldást látok
a fentiek ellensúlyozására. Jövõ év tavaszán egy
jobbikos kormányt kell felhatalmazni az ország
irányítására, hiszen a jelenlegi kormány jelenleg
is a Jobbik programjából merít ötleteket, ami azt
jelenti, hogy kormányzóképesek vagyunk!
Korondi Miklós

Közelednek
az országgyûlési
választások
Pest megye a Fidesz által manipulatív módon
átrajzolt 12. számú választókerületéhez a következõ települések fognak tartozni a 2014-es tavaszi
választások idején: Cegléd (választókerületi központ), Csemõ,
Nyársapát, Nagykõrös, Kocsér,
Kõröstetétlen, Jászkarajenõ, Törtel, Abony és Újszilvás.
A tavaszi országgyûlési választáson a választókerület jobbikos országgyûlési képviselõjelöltje Volner János, a Jobbik
országos alelnöke, frakcióvezetõ-helyettese és
jelenleg is mandátummal rendelkezõ országgyûlési képviselõje lesz.
Folytatása a 2. oldalon
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HELYÜNK ITTHON ÉS A
NAGYVILÁGBAN címmel.
Meghívott elõadó:

SZANISZLÓ
FERENC
ECHO TV – Világ-panoráma
c. mûsor felelõs szerkesztõje
Házigazda:
KORONDI MIKLÓS
országgyûlési képviselõ
Helyszín:
CEGLÉD, KOSSUTH MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT KAMARATERME
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
KÖZELEDNEK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK...
Folytatás az 1. oldalról

Volner János a jelenleg is tartó parlamenti ciklus egyik
legaktívabb országgyûlési képviselõje, aki még az ellenzéki
pártok által is elismert, kiváló szakpolitikussá nõtte ki
magát.
Kimagasló kommunikatív képességének és tehetségének köszönhetõen a médiában leggyakrabban szerepeltetett
politikusunk, a Jobbik második legismertebb és legmeghatározóbb embere.
Ezért jó szívvel ajánlom Õt megválasztásra a tavaszi
országgyûlési választás során a választókerület valamennyi
polgárának.
Mûvelt, hozzáértõ és emberként is kiváló politikust
ajánlok az Önök figyelmébe, és arra kérem Önöket, hogy
a tavaszi választások során szavazatukkal ismételten
adjanak számára felhatalmazást a magyar nemzet és hazánk megmentése érdekében folytatott nehéz küzdelméhez.
Korondi Miklós

Ceglédi kezdeményezés
a Parlamentben
Sokan nem is tudják, hogy a Kárpát-medence legnagyobb koncentrációs tábora Cegléden volt, a hajdani
huszárlaktanya területén. Akiket még nem
vittek el „málenkij robotra” a Szovjetunióba, azok itt raboskodtak, sokakat közülük
itt temettek el a közeli temetõben, vagy
földeltek el a közeli szántóföld jelöletlen
gödrébe.
A hozzátartozók, azóta sem tudják, hol
nyugszanak szeretteik, nincs egy olyan emlékhely, ahol
leróhatnák kegyeletüket.
Cegléden a volt huszárlaktanya épületének falán 500
hadifogoly utolsó jajkiáltása téglába vésve látható. Ezt
nem hagyhatjuk elveszni! A korszakot dr. Jójárt György
ceglédi orvos kitartó kezdeményezésére, dr. Bognár Zalán

Esti sétálgatás...
A tavaly augusztusi eseményeket követõen, a Kékkõ
utca lakói összefogva esti sétálgatással figyelnek oda
egymásra és értékeikre. Olyannyira jól
mûködik ez az összetartás, hogy azóta
negyedére esett vissza a lopások száma.
Augusztus 19-én az utca lakói megemlékezést tartottak, hogy immáron egy
éve hóban, fagyban, sárban sétálgatnak
az élhetõbb környezetért, ezért megünnepelték – egy kis babgulyás elfogyasztása közben – az
egyéves évfordulójukat. Mindenki jól érezte magát, a
gyerekek játszottak, a felnõttek egy kis bor társaságában
jókat beszélgettek.
Lovas Emõke

Ceglédi diák a gáton
A Duna júniusi áradásánál Dunabogdányban és
Solton egyaránt helytállt Ecsegi Ádám ceglédi diák, a
Táncsics Mihály Általános iskola 7. osztályos tanulója,
aki felnõtteket meghazudtoló módon, erején felüli megfeszített munkájával pakolta a homokzsákokat az Új
Magyar Gárda Pest megyei szakaszának tagjaival. Egyedüli ceglédi diákként állt be a Gárda mellé, hogy segítõkészségét két napon keresztül felajánlja a nemzetért és
a magyarságért folyó küzdelemnek. A Jobbik Ceglédi
Szervezete ezúton is szeretne köszönetet mondani a
kitartó munkájáért, bátorságáért és önzetlen hazaszeretetéért!
Lovas Emõke

történész kutatta legkitartóbban, kinek birtokában számos, a ceglédi lágerre vonatkozó dokumentum is van.
Dr. Jójárt György valamennyi téglát lefényképezett,
dokumentált, melyek alapjai lehetnek, egy kialakítandó
múzeum anyagának.
Ez az épület a tégláiba vésett nevekkel, egyedülálló
világritkaság. Olyan kegyhely lehetne, ahol leróhatnák
végre kegyeletüket az elpusztult tízezrek hozzátartozói,
és tanulságul szolgálhatna minden iskolásnak a kollektivizáló kommunista rendszer emberpusztító mivoltáról,
emberirtó módszereirõl.
Ezért parlamenti felszólalásom során arra kértem a
kormányt, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket az
épület megvásárlásának érdekében, és biztosítsa az
épület felújításához szükséges pénzt. Az épület felújítása
után egy olyan országos jelentõségû múzeumot lehetne
itt létrehozni, ahol méltó körülmények között emlékezhetne mindenki.
A ceglédi hadifogolytábor történetérõl még ebben az
évben egy könyv is meg fog jelenni, melynek bemutatása
november 25-én lesz Cegléden, a Kossuth Múzeumban.
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
A Földtörvényrõl
2010-ben a Fidesz választási programjában még az állt,
hogy a családi gazdaságokat, a kisgazdaságokat támogatják a nagybirtokkal szemben, illetve „Ha a Fidesz alakít
kormányt, a külföldiek itt soha termõföldet nem
fognak vásárolni, akárhogy is döntsenek
Brüsszelben.” (Orbán Viktor, Hajdúböszörmény, 2010.03.31.)
Idõvel ez az ígéret is, a többihez hasonlóan, hazugságnak bizonyult. A törvény eredeti változatát majdnem egy évig
gyúrták, módosítgatták, véleményeztették, majd a végszavazás elõtt egy héttel teljesen új passzusokat emeltek be.
A törvény néhány lényegesebb pontja:
1. A birtokméret majdnem korlátlan. Az eredeti 300 ha
területet 1200 hektárra emelték magánszemélyenként, úgy,
hogy a családi összeszámítást eltörölték. Tehát apa, anya,
két gyerek, a nagymamával együtt 6000 hektárt mûvelhetnek. Összehasonlításképpen, az átlagos nagybirtok a
franciáknál 274 ha, Hollandiában 135 ha, Lengyelországban
250 ha.
2. A helybeliek teljes hátrányban. Az a kitétel ugyanis,
hogy az adott település 20 km-es sugarú körében mindenki
helybelinek számít, a gyurcsányi idiotizmussal vetekszik.
Mióta számít Nagykõrösön helybelinek a ceglédi? Vagy
Cegléden az abonyi? Egy jogi kiskapu még azt is lehetõvé
teszi, hogy az állattartók felülírják ezt a 20 km-es szabályt.
3. A kisgazdák teljesen hoppon maradtak. A korábbi
tervezetbõl ugyanis kikerült, hogy egy család településenként nem birtokolhat többet a településhez tartozó összterület 25 százalékánál.
4. A helyiek véleményezési joga porhintés. A törvény
helyi földbizottságok alakítását írja elõ, melyek beleszólhatnak az adás-vételi ügyletekbe, de végsõ döntést nem
hozhatnak.
5. Eltûnt a Fidesz választási ígérete, a „demográfiai földprogram” (fiatal letelepedõ pároknak nagy kedvezmények,
ha a földet megmûvelik és minimum két gyereket nevelnek).
6. A „külföldi”, aki nem vásárolhat földet, az a bantu,
a hottentotta, az eszkimó. Az osztrák, a holland, a német,
sõt az izraeli nem számít külföldinek. A szakképzettség
hiánya sem probléma, ha a helyben lakást tudják igazolni.
Ez pedig könnyen kijátszható. Mint a zsebszerzõdések,
melyeknek felszámolását a fülkeforradalmi kormány egyszerûen elszabotálta. Pedig nem kicsi területrõl van szó:
Csonka-Magyarország szántóterületének kb. 20%-át már
idegenek mûvelik a zsebszerzõdések alapján.
2011. április 11-én, név szerinti szavazáson, a Fidesz és
a KDNP valamennyi képviselõjének, köztük Földi László
és Orbán Viktor „nem” szavazatával a kormánypártok elutasították a magyar termõföld és ivóvíz védelmének
alkotmányban való rögzítését.
Ezek után döntse el a Tisztelt Olvasó, hogy a „nemzeti
ügyek kormánya” melyik nemzet ügyeit képviseli?
Csuri Károly

LAKOSSÁGI FÓRUM
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A MAGYAR FÖLD NEM ELADÓ!
címmel

Meghívott elõadó:
MAGYAR ZOLTÁN
a Jobbik országgyûlési képviselõje és
szakpolitikusa
Házigazda:
KORONDI MIKLÓS
országgyûlési képviselõ
Helyszín:
Ceglédi Kaszinó, Felház utca 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

A Jobbik az országgyûlésben
tiltakozott az új Földtörvény
ellen
A rendszerváltáskor a magyar emberekkel elhitették,
hogy Magyarország szabad és független lesz, az emberek pedig jólétben fognak élni. Az elmúlt idõszak
azonban bebizonyította, hogy Magyarország se nem
szabad, se nem független.
2004-ben Magyarország Európai Unióhoz történt
csatlakozásakor pedig azt ígérték, hogy jön a Kánaán
és aki akar, az akár Bécsben is nyithat cukrászdát. Ha
valaki még emlékszik rá, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom már akkor tiltakozott a csatlakozás ellen és
megmondta, hogy ilyen leszegényedett, kifosztott
országnak nem szabad csatlakozni az Európai Unióhoz,
mert a nemzet vagyonát (földjét) a jobb módú külföldiek
fogják felvásárolni. – Sajnos, igazunk lett!
Az idei nyáron is hasonló volt a helyzet! A Jobbik
Magyarországért Mozgalom parlamenti frakciója – korlátozott lehetõségei szerint – mindent megtett annak
érdekében, hogy megakadályozza az új Földtörvény
megszavazását. Ezért a zárószavazás során az országgyûlés elnöki pulpitusát elfoglalva, próbálta meggátolni
ennek a gyalázatos földtörvénynek a zárószavazását.
– Sajnos, sikertelenül! A kétharmados fülkeforradalmi
kormány (Fidesz-KDNP) – hazaáruló módon – megszavazta.
Folytatása a 4. oldalon
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
A Jobbik az országgyûlésben tiltakozott az új Földtörvény ellen...
Folytatás a 3. oldalról

Természetesen a megtorlás sem maradt el. Kövér
László, az országgyûlés elnöke valamennyi jobbikos

országgyûlési képviselõ július havi tiszteletdíját (fizetésének nagyobbik részét) megvonta, a Jobbik szakértõit,
munkatársait pedig, júniustól-szeptemberig kitiltotta a
Képviselõi Irodaházból. A módszer természetesen szánalmas, kicsinyes és gusztustalan.
De mi is volt a Jobbik bûne? Miért is tiltakozott?
Azért, mert szerettük volna az ország figyelmét felhívni
arra, hogy a legfontosabb nemzeti vagyonunk, a magyar
föld veszélyben van, mivel a nyáron elfogadott új Földtörvény lehetõséget biztosít a külföldiek részére, a magyar föld felvásárlásához.
Úgy gondolom, hogy egy nemzeti párt képviselõje
nem tehet másként, mint hogy következetesen képviselje
a magyar nemzet érdekeit.
Korondi Miklós

Putyin példaértékû beszéde

Az onkokés esete a
2013. május 19-én – érdemes elolvasni! fülkeforradalmi kormánnyal
„Oroszországban oroszok élnek. Ha bármely, de fõleg
zsidó, vagy cigány kisebbség, bárhonnan, Oroszországban akar élni, itt dolgozni és
Oroszországban lenni, beszélnie
kell oroszul, és tiszteletben kell
tartaniuk az orosz törvényeket. Ha
inkább más törvényeket tisztelnek,
akkor azt tanácsoljuk nekik, hogy
menjenek azokra a helyekre, ahol
ez az állami jog.
Oroszországnak nem kellenek
ezek a zsidó vagy ingyenélõ cigány kisebbségek. Ezeknek a kisebbségeknek kell Oroszország és nem adunk nekik kiváltságokat, ne próbálják
megváltoztatni a törvényeinket, hogy illeszkedjen az õ
vágyaikhoz, nem számít, mennyire hangosan kiabálnak
„hátrányos megkülönböztetést”.
Jobb, ha tanulunk az öngyilkossági statisztikákból
Amerikában, Angliában, Hollandiában és Franciaországban, ha túl akarunk élni, mint nemzet. Az orosz szokások
és hagyományok nem kompatibilisek sok kisebbség primitív kultúrájával. Ennek a tiszteletreméltó törvényhozó
testületnek, az új törvények megalkotásánál, az orosz
nemzeti értékeket kell szem elõtt tartania, megjegyezve,
hogy a kisebbségek, akik ide jönnek, nem oroszok!”
Ezt az álláspontot a legkomolyabban ajánlanám a
magyar népnek is, és az õket körülvevõ országok népeinek is, mert soha nem lesz igazság, amíg ezek a magyarságot is pénzügyi fogságban tartó, és teljesen kifosztó zsidó és cigány kisebbségek, a rendkívül rossz
központi politikai döntés miatt, az õket ideiglenesen és
már nem sokáig elviselõ magyar õslakosok számára
vállalhatatlan teherré válnak.
A politikusok a Dumában öt teljes percig, álló ovációval
fogadták Putyin beszédét!

Az onkokés, tisztelt olvasó, egy nagytudású speciális
orvosi mûszer, amely életmentõ lehet a rákos daganatot
kioperáló onkológus kezében.
Ez a kés ugyanis
felismeri,
meg tudja különböztetni a
tumoros sejteket az egészségestõl, és ezt
megfelelõ módon jelzi is az
orvosnak! Aki,
immáron ezen információ birtokában, már sokkal
hatékonyabban végezheti felelõsségteljes munkáját.
Ez a mûszer egy magyar orvos találmánya, a szaklapokban történt elsõ ismertetése óta világhírre tett szert.
Jelentõsége, hasznossága szakértõk szerint óriási. Csupán indulótõke kellene a gyártáshoz, esetleges továbbfejlesztéséhez, néhány propagáló kongresszus megtartásához. Itthoni gyártása esetén euró-milliárdokat hozna
a magyar költségvetésnek! Erre azonban úgy látszik,
nincs szükség, mert az Orbán-kormány egy vasat sem
szándékozik adni erre célra, mondván, nincs pénz.
Az onkokésre tehát nincs pénz, de akkor nézzünk
példákat, mire van? Van pénz Budapesten a Ferenciek
tere teljes feltúrására, kb. 4 milliárd forint; van pénz a
Normafa (Buda) területén tornapálya, futópálya, nyári
bobpálya, játszótér, stb. építésére 6 milliárd forint; és
van pénz az autósok további vegzálása céljából traffipaxokra 12,5 milliárd forintért!
Ehhez nem kell kommentár. Csak egy kérdés: a
„nemzeti ügyek kormánya” melyik nemzet ügyeit képCsuri Károly
viseli?
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HITELES NEMZETI PÁRTOT AZ ORSZÁGGYÛLÉSBE!
G E R J E S Z T Õ
A Jobbik arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy ha
a cigánygyilkosságok áldozatainak hozzátartozóit kárpótlásban részesítik, akkor Bándy Kata és a többi magyar
esetében is hasonló módon kellene eljárni, nem pedig kettõs
mércét alkalmazmi.
Miközben a magyar kormány nem támogatja hazánkban a csendõrség megalakítását, az Európai Unió Csendõrsége „Megszállási jog” keretében törvények feletti hatalommal van felruházva az uniós országokban.
A kormány tervei szerint valamennyi személyazonossági okmányt RFID-csippel látnak el, majd az összes
okmányt fel fogja váltani egyetlen kártya. Aki eddig
homokba dugta a fejét, és azt hangoztatta, hogy a társadalom feletti teljes ellenõrzés nem lehetséges – mi több,
összeesküvés-elmélet – annak ideje elgondolkoznia egykét dolgon.
A Jobbik azt kéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétõl, valamint a kormánytól, hogy ne engedjék tovább a bankoknak a tranzakciós illeték ügyfelekre történõ
áthárítását.
Pap-gyilkosság Cibakházán. A kántor találta meg a
plébánia pincéjében a 72 éves plébánost, akit agyonvertek.
Követeljük a halálbüntetés visszaállítását! Luxusbörtön
helyett kötelet a gyilkosoknak!
A trafikmutyi Ceglédre is begyûrûzött, hiszen a 19
dohányboltból 11 boltot két család részére osztottak ki a
fideszesek. Úgy látszik, megérte a polgármestert mutogatni
nyakra-fõre a ceglédi újságokban (Kék újság, Mozaik
…stb). Az osztogatás során egyértelmû a fideszesek és a
Ceglédért Függetlenek felülreprezentáltsága, elvtelen
összejátszása.
Az Ugyerban ismét kiraboltak egy családot. Nem
olyan nagy probléma ez, csak föl van fújva, ugye, polgármester úr?

Öt százalékos áfát
az alapvetõ élelmiszerekre!
A Jobbik sokkal szélesebb körû, s nagyobb áfa-csökkentést
szorgalmazó törvényjavaslata után majd egy évvel Lázár
János azt ígérte, hogy a kormány érdemben kíván foglalkozni
a hústermékeket sújtó, uniós rekordot jelentõ áfa kérdésével.
A fideszes javaslat megkésett és kevés. Hangsúlyoznunk
kell, hogy e késlekedés bõven adhatott lehetõséget azoknak,
akik a feketegazdaságon belül az irreálisan magas adókulcsot kihasználva
és a költségvetést
megcsapolva kívántak törvénytelen
bevételhez
jutni. Ez
egyértelmû
hátrányt
jelentett a
tisztességes
vállalkozóknak, akik közül több is a csõd szélére került. Kilátástalan helyzetükért a felelõsség egyértelmûen a Fideszt
terheli. Másrészt azt is ki kell emelnünk, hogy nem elég az
áfacsökkentést a baromfi- és sertéshús körére alkalmazni.
A Jobbik továbbra is azt akarja, hogy – számos EUtagállamhoz hasonlóan – minden alapvetõ élelmiszer, így a
tej, tejtermékek, kenyér, péksütemények, valamennyi húsféle,
tojás, zöldség és gyümölcs áfája 5 százalékra csökkenjen, mely
lépésre a vonatkozó uniós szabályok lehetõséget adnak.

A Fidesz átvágta a pedagógusokat
A 2010-es választási kampányban
Hoffmann Rózsa még azt nyilatkozta, hogy a Fidesz kormányra kerülése esetén azonnali és nagy mértékû
béremelést fognak kapni a pedagógusok. (Nem ez az egyetlen választás elõtti hazugsága a jelenlegi kormánynak: ígértek õk azonnali és
nagyarányú adócsökkentést, 1 millió
munkahelyet, elszámoltatást, meg,
hogy két hét alatt rendet tesznek,
stb.)
A pedagógusok pénzéhez pedig
most, 3 év múltán nyúlnak hozzá,
de hogyan? Úgy, hogy az ígért béremelésnek csak egy részét adja meg
a Fidesz. Ezen hazugság miatt sza-

vazott a Jobbik NEMMEL a parlamentben.
Elveszik a túlórapénzeket és pótlékokat, növelik a terhelést, az eddigi 22 óra helyett 26 órát kell majd
a tanároknak az iskolában tölteni.
Ha valaki többet dolgozik és ezért
több pénzt kap, az nem nevezhetõ
fizetésemelésnek. A KSH adatai
szerint kb. 6500 pedagógus az, akiknek ténylegesen nõ a jövedelme, a
többi rosszabbul jár.
Sokatmondó, hogy a fideszes Pokorni Zoltán a törvényben rögzítette
volna, hogy a béremelés nyomán
senki ne kaphasson kevesebb pénzt,
mint a jelenlegi fizetése, de indít5. oldal

ványát a kormány kérésére visszavonta. Hát itt van a kutya elásva!
Miért is utasította erre Pokornit a kabinet?
Ezen tessenek elgondolkodni,
kedves pedagógusok! Az életpályamodell kapcsán megnyilvánuló
szakmai bakik és csúsztatások már
csak adalék. Vagy ami még rosszabb:
szándékosság. Jelenleg a pedagógusok 80%-a nõ, sok fiatal tanítót
visszatarthat a gyermekszüléstõl,
hogy majd csak 33-34 éves kora után
ugrik meg a jövedelme.
Addig meg vegetáljon? Ezt a
„vonzó” karriert kínálja a „nemzeti
ügyek kormánya” a jövõ generációját nevelõ pedagógus rétegnek.
Csuri Károly
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GYÕZZÖN A JOBBIK!
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA. Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ fogadóórát tart minden héten
csütörtökön, 16-18 óra között, a Jobbik Ceglédi Irodájában, a Kossuth Ferenc utca 3-5. sz. alatt.
A Ceglédi Jobbik Iroda nyitva tartása:
Minden hétfõn délelõtt 9-11 óráig – lakossági panaszok
bejelentése. Minden csütörtökön délután 16-18 óráig.
FIGYELEM! A Jobbik Ceglédi Szervezete hívja és
várja tagjai sorába a tenni akaró, nemzeti érzelmû fiatalokat és felnõtteket, hogy közösen dolgozhassunk
Ceglédért és Hazánkért. Jelentkezni lehet: a 06-70-9443556-os telefonszámon vagy a korondimiklos.jobbik.hu/
kapcsolat címen.
VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI TAGOZATÁBA! Jelentkezhet minden 14-25 év közötti nemzeti
érzelmû fiatal, aki tenni szeretne Ceglédért és Hazánkért.
Jelentkezni lehet minden hétfõn 9-11-ig a Jobbik Irodában, Cegléd, Kossuth Ferenc u. 3-5. vagy a 06-70-2991445 telefonszámon.
Ha tudni akarja az igazságot, akkor a
www.alfahir.hu; a www.jobbik.hu; a www.cegled.jobbik.
hu; a www.kuruc.info honlapokon naponta többször is
tájékozódjon.
TÖBBET AKAR TUDNI A JOBBIKRÓL?
Akkor olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes
hetilapot. Minden hónap 11-én keresse és olvassa a KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó magyarok lapját.
HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN – így gyakrabban olvashatja híreinket!

Új alelnökök
a ceglédi Jobbikban
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Alapszervezete 2013. július 26án taggyûlést tartott, melynek során a
tagság két új alelnöknek szavazott
bizalmat. Korondi Miklós elnök és Csuri
Károly eddigi alelnök mellett ezentúl
Lovas Emõke és Lovas Ottó alelnökök
személye erõsíti az elnökség munkáját a
következõ tisztújításig.
Az új elnökség feladatként fogalmazta
meg a Jobbik Ceglédi Szervezetének erõsítését, új tagok toborzását, a helyi Ifjúsági Tagozat megalakítását, valamint az
európai parlamenti, az országgyûlési és
az önkormányzati választásokon való sikeres szereplést.

LAKOSSÁGI FÓRUM
2013. OKTÓBER 25. (PÉNTEK) 18 óra

56-RÓL HITELESEN
címmel
Meghívott elõadó:
MURÁNYI LEVENTE
országgyûlési képviselõ, 56-os halálraítélt
Házigazda:
KORONDI MIKLÓS
országgyûlési képviselõ
Helyszín:
CEGLÉDI KASZINÓ, Felház utca 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

Pósa Lajos:

Verje meg az Isten!

Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja.
Szabadságunk fáját
Fosztja, – fosztogatja,
Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten
Minden kis dolgába;
Ki magyar létére
Egy más faj szolgája,
Mást érez és mást mond
Talpnyaló nyelvével,
Háromszínû lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,
Ki magyar létére
Idegenhez pártol.
Õsi jussát önként
Idegennek dobja,
Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.
Verje meg, verje meg
Minden haragjával!
Júdásszerû két kezének
Tüzes ostorával.

Jobbik Ceglédi Alapszervezete
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