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CSAK A NEMZET!

Vigyázó szemeitek
a Jobbikra vessétek!
„A Fidesz tehát úgy
beszél, mint a Jobbik, de
lényegében úgy tesz,
mint az MSZP” – írja
Vona Gábor, a Jobbik elnöke.
Rétvári Bence államtitkár szerint egyre többen követik Európában a
magyar modellt, amelyet a Fidesz-KDNP kormánya épített ki. Példaképpen a rezsicsökkentést, a közmunkát, az adósságplafont és a bankadót nevezte meg – írja Vona Gábor.
A Jobbik elnöke szerint azonban a helyzet az,
hogy ezek közül a Fidesz programjában 2010ben egyetlen egy sem szerepelt, amíg a Jobbikéban mindegyik. Mint írta, „A Fidesz mindezeket a mi programunkból vette át saját ötlet és
elképzelés híján. Arra is kevesen emlékeznek
már, hogy a Fidesz 2010 elõtt még a státusztörvénnyel kampányolt, a kettõs állampolgárságról
szót sem ejtett.” „De hagyjuk is ezt – folytatja –,
mert elvileg örülni kellene, hogy egy kétharmados kormányra a Jobbik ilyen erõvel kényszeríti
rá az akaratát. Örülnénk is, csak az a baj, hogy
a Fidesz igazából nem hajtja végre ezeket a programpontokat.”
Vona Gábor bejegyzésében kitért rá, hogy a
rezsicsökkentéssel 3 évet várt a Fidesz, hogy
kampányolhasson vele, miközben az E-ON-üzletág visszavásárlása gyanús értéken történt és
az élelmiszer ÁFA-csökkentés is elmaradt. A
közmunkaprogram szerinte számtalan sebbõl
vérzik, sok helyen képtelenek értelmes munkával megtölteni, ami pedig a legszomorúbb, hogy
a kormány ezzel igyekszik azt mutatni, hogy
javította a foglalkoztatást. Hozzátette: Az adósságplafon szép dolog, de az államadósság csökkentésére fordított erõfeszítések eredménytelenek voltak. A kormány a lyukas hordóba öntötte
a magánnyugdíj-pénztárak milliárdjait, miközben jelen pillanatban is dollárban adósítja el
Magyarországot. Ami pedig a bankadót illeti,

mára nyílt titok, hogy azt nem a bankok, hanem
az ügyfelek, vagyis a magyar társadalom fizette,
bármilyen szépen is hangzik a „bankadó” kifejezés. A Fidesz tehát úgy beszél, mint a Jobbik,
de lényegében úgy tesz, mint az MSZP.
Vona Gábor szerint van két nagyon fontos
tanulság, ezeket változtatás nélkül idézzük:
1. A Fidesz nemzetközi lekötöttsége és saját
liberális gyökerei miatt képtelen egy valóban
nemzeti kormányzást megvalósítani. Beszélni
még tud róla, tenni érte már alig. Emlékezzünk
csak Orbán Viktor önleleplezõ vallomására: „ne
azt nézzék, mit mondok, hanem azt, hogy mit
teszek.” Az a baj, hogy látjuk...
2. Aki legyinteni szokott a Jobbik programjára, az nagyon téved. Ma a Fidesz és az MSZP
minden épkézláb javaslatát tõlünk lopták el. Ez
még nem lenne baj, csak gondolnák is komolyan, csinálnák is meg. Ezért elõre jelzem, hogy
amikor a Jobbik csendõrségrõl, az EU-tagságunk
Folytatása a 2. oldalon
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A JOBBIK A LEGJELENTÕSEBB ELLENZÉKI ERÕ!
Vigyázó szemeitek a Jobbikra vessétek!... Folytatás az 1. oldalról

átgondolásáról, az államadósság újratárgyalásáról, a
termelést támogató adórendszerrõl, a vízerõmûvek
építésérõl, a bányászat feltámasztásáról, a lengyelmagyar-horvát tengelyrõl, a Törökországgal és
Oroszországgal való stratégiai viszony megteremtésérõl,

a mentelmi jog eltörlésérõl és a titkosítások feloldásáról… stb. beszél, akkor azzal már a jövõt vetíti elõ.
És mi pedig nagyon jól tudjuk: a jövõt nem lehet
megállítani. Ezért vigyázó szemeitek a Jobbikra vessétek!
– fogalmazott a pártelnök.
Gerjemente Szerkesztõsége

Megálljuk a helyünket
Volner Jánossal, a Jobbik országos
alelnökével, parlamenti frakcióvezetõ-helyettessel, a Ceglédi választókerület jövõ
évi jobbikos országgyûlési képviselõjelöltjével
készített interjút a
Barikád c. újság,
melybõl a legfontosabb gondolatokat szeretnénk megosztani olvasóinkkal:
„Meglátásunk szerint a jövõ évi
választást a bizonytalan szavazók
fogják eldönteni, azok, akik most
joggal érzik úgy, hogy a Fideszbõl
és az MSZP-bõl egyaránt elegük
van. A Jobbik pedig éppen ezeket az
embereket szeretné képviselni a
politikájával. Akik úgy érzik, hogy
az elmúlt 24 évben jól alakult Magyarország sorsa, azok választják a
Fideszt, illetve az MSZP-t, akik szerint viszont radikális változásra van
szükség, azoknak mi kínálunk megoldást a világos jövõképünk alapján.
A látszatellenségeskedés ellenére
jól látható, hogy a Fidesz és az
MSZP az aktuális politikai erõviszonyok alapján közösen birtokolja
az anyagi erõforrásokat. Éppen ezért
rettegnek a Jobbiktól, mert ez a párt
nem korrumpálódott, és nem is
venne részt ilyen piszkos üzletekben. Sõt, a közpénzek elképesztõ

méretû elherdálása miatt a fent említett pártokat kormányra kerülésünk esetén, kõkeményen el fogjuk
számoltatni. Ezért egy elfajuló,
személyeskedõ, karaktergyilkosságokat is felvonultató kampányra
számítunk.
Sem az MSZP, sem a Fidesz nem
tudta érdemben kezelni a cigányság
helyzetét. A Jobbik az egyetlen olyan
politikai erõ Magyarországon, amelyiknek akár a cigányság érdeksérelme árán is van bátorsága felvállalni
azt, hogy a cigány-magyar együttélésben érdemi változás álljon be,
vagyis mindent megteszünk azért,
hogy a cigányságnak végre ne csak
jogai, hanem kötelezettségei is legyenek, amelyeket számon is lehet
kérni rajtuk.
Az MSZP és a Fidesz egyaránt
tipikus generációs párt lett, ami jelen
esetben azt jelenti, hogy döntõ többségében nyugdíjasokat tudhatnak
maguk mögött, ezt a Fidesz esetében
legutóbb éppen a 90 százalékában
nyugdíjasokból álló Békemenet mutatta meg a legjobban. A fiatalok
között az MSZP gyakorlatilag mérhetetlen, a Fidesz támogatottsága
ugyanebben a korosztályban pedig,
elmarad a Jobbikétól. A fiatalok között, akik a jövõt írják, a Jobbik a
legnépszerûbb párt. Lényeges, hogy
ez a fõiskolásokra és egyetemistákra
is igaz, vagyis elmondható, hogy a

G E R J E S Z T Õ
Nyugdíjasok figyelem! – Bajnai „Libás” Gordon ragaszkodik
a nyugdíjadó és a TB-járulék bevezetéséhez!
10%-kal csökkentettük a gáz árát, 20%-kal meg a fûtõértékét!
– Hajrá rezsiháború!
Miért szavazok a Jobbikra? – Ez nem kérdés, magyar emberként ez a kötelességem.
Az Anyaföldvédelmi Kerekasztal elkészítette a nemzeti
földtörvény koncepcióját. Az a terv ugyanis, amit a kormány
elfogadott, neoliberális gazdaságfilozófián alapuló, a nagytõke

jövõ értelmisége minket támogat. Õk
azok, akiket a média agymosásával
már nem lehet megtéveszteni.
A Jobbik az elmúlt idõszakban
bebizonyította a választópolgárok
számára, hogy hiteles, jól kidolgozott szakmai megoldásokkal képes arra, hogy javítani tudjon Magyarország jelenlegi állapotán. Az
értelmiségi holdudvarunk rendkívül
megerõsödött. A Devizahiteles Kerekasztal, illetve az Anyaföldvédelmi Kerekasztal munkáján keresztül
kiderült, hogy a Jobbik programját
számos egyetemi tanár, professzor,
a saját területén széles körû elismertségnek örvendõ szakember vállalta
fel.
Külföldön élõ honfitársaink
mondják, hogy amennyiben a Jobbik
kormányra kerülne, és végrehajtaná
azokat a társadalompolitikai változásokat, amelyeket világossá tett a
programjában, akkor hazajönnének.
Jövõképünk sarokpontjai: a közbiztonság megerõsítése, az elszámoltatás végrehajtása, a munkahelyteremtés és a fiatalok otthonteremtése.
Ez egy olyan növekedést ösztönzõ
hitelezési program lenne, amely
élénkíteni tudná az építõipart és a
gondtalan gyermekvállalást.
A Jobbik megfelelõ és maximálisan felkészített emberállománnyal
rendelkezik ahhoz, hogy az ország
irányítását kormányzati szerepkörben át tudja venni 2014-ben.”
Gerjemente Szerkesztõsége

érdekeit képviselõ törvény.
A Jobbik súlyosabb büntetéseket szabna ki az idõsek elleni
testi sértések és emberölések elkövetõire. A cigányság törvényen kívüli részéhez köthetõ újdonsült bûnelkövetési forma
az úgynevezett „öregezés”, amikor védtelen idõsek az áldozatok.
Amennyiben a Jobbik fog kormányt alakítani 2014-ben, úgy
elsõ intézkedései közt eltörli a megélhetési „poronty-bizniszt”.
Október 26-án a Jobbik X. Tisztújító Kongresszusán Vona
Gábort, a Jobbik országos elnökét, elsöprõ többséggel választották meg a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének a 2014-es választásra.
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
1956 és 2013
Forradalmunk évfordulóján, október 23-án, Vona Gábor,
a Jobbik elnöke, ünnepi beszédében igen érdekes párhuzamot vont ’56 és 2013 között. 1956-ban az ország népe
valójában három csoportra oszlott. Az elsõbe tartoztak a hangos hazaárulók, akik
a szovjet tankokon jöttek vissza és alig
várták már az elvtársi pufajkás világ újbóli berendezkedését. A második csoport
volt a legnépesebb. Az ide tartozók voltak
a passzív szemlélõdõk, akik csak nézték
az eseményeket, ültek a lakásban, sokszor
még a függönyt is elhúzták, hogy ne lássák, mi történik az
utcán. De azt elvárták, hogy mások, akár az életük árán is,
kikaparják nekik a gesztenyét. A harmadik csoportot a
pesti srácok, a szabadságharcosok alkották, akik nem
voltak restek fegyvert fogni a megszállók és csatlósaik
ellen.
És mi van most, 2013-ban? Megmaradt a hármas tagozódás: a vörösök a Mûegyetemnél hepajoznak, a „függönyelhúzók” békemeneteznek, a fegyveres hazafiak utódai pedig a Deák téren emlékeznek.
A menetelõknek most azt sugallják, ígértünk mi ugyan
1 millió munkahelyet, 2 hét alatt rendet, elszámoltatást, a
magyar föld védelmét, bár ezekbõl semmit sem valósítottunk meg, mégis ránk szavazzatok, mert máskülönben
visszajönnek Mesterházyék.
Az egyetem elõtt meg azzal kábítják az elvtársakat,
igaz, éveken keresztül loptunk, csaltunk, hazudtunk, mégis
ide voksoljatok, ha el akarjátok zavarni Orbánt. Tehát a
Fidesz az MSzP-vel, az MSzP meg a Fidesszel riogatja saját
szavazóbázisát. De abban teljesen egyetértenek, hogy a
Jobbikról minél kevesebb szó essen! Mert még elõfordulhat,
hogy azok a százezrek, milliók, akiknek már teljesen elege
lett a sok ígérgetésbõl, hazudozásból, csalásból, mutyizásból, a választás elõtti etetésbõl, még képesek lesznek a
Jobbikra szavazni! Akkor pedig vége a váltógazdálkodásos
húsosfazéknak.
Megjegyzések: Nemrégiben egy rablógyilkos agyonverte a cibakházi plébánost. „Függönyelhúzó” honfitársak!
Talán ekkor kellett volna tiltakozni az erõszak ellen, meg
békemenetezni! Nem pedig késõbb, egy hungarocell szobor
ledöntése okán bégetni!
Baján leleplezõdött e kétarcú egypártrendszer valódi
aljassága. Az elsõ fordulóban, amiatt kellett megismételni
a választást egy adott körzetben, mert kiderült, hogy a
Fidesszel szövetséges Lungo Drom helyi vezetõje is összefüggésbe volt hozható a választók folyamatos szavazókörhöz szállításában. Ezen törvénytelenség miatt, a bíróság
megismételtette az adott szavazókörben a szavazást, és
ekkor robbant ki a bukott baloldal videós botránya. De az
is lehet, hogy a Fidesz és az MSZP csupán fõpróbát tartott
2014 elõtt!
Csuri Károly

Látogatás a Ceglédi
Rendõrkapitányságon
Korondi Miklós országgyûlési képviselõvel, a Jobbik
ceglédi elnökének vezetésével, tavaszi ígéretünkhöz híven,
látogatást tettünk a ceglédi rendõrségen. Török Csaba kapitány úr elmondta, hogy a megoldandó problémákat
szakmai kihívásnak érzi, és minden tõle telhetõt megtesz
a közbiztonság további javítása érdekében.
A bûncselekmények száma már eddig is kb. egyharmadával csökkent, a nyomozási eredményesség is jelentõsen
javult. Mindez betudható a hatékonyabb rendõri munkának. Török úr még arról is tájékoztatott bennünket, hogy
a kapitányság néhány vezetõi posztján személycserét hajtott végre, illetve sikerült három nyugdíjas rendõrt reaktiválni, akik a tapasztalataik átadásával segítik a fiatalabbakat. „Delegációnk” is megemlített néhány, városunkat
érintõ problémát (ugyeri közbiztonsági helyzet, közlekedés,
kábítószer, parkolás…stb.), melyek az elõttünk álló idõszakban megoldásra várnak.
Kíváncsiskodó kérdésünkre a kapitány úr azt válaszolta: jól érzi magát Cegléden. Aminek, úgy gondoljuk, mi is
csak örülhetünk.
Csuri Károly
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.
Figyelem! – December hónapban nem tart fogadóórát.
A Ceglédi Jobbik Iroda nyitva tartása:
Minden hétfõn délelõtt 9-11 óráig, minden csütörtökön délután 16-18 óráig. Figyelem! December hónapban a Jobbik
Iroda zárva lesz.
VÁRUNK a JOBBIKBA! A Jobbik Ceglédi Szervezete
hívja és várja tagjai sorába a tenni akaró, nemzeti érzelmû
felnõtteket, hogy közösen dolgozhassunk Ceglédért és Hazánkért. Jelentkezni lehet: a 06-70-944-3556-os telefonszámon
vagy a korondimiklos.jobbik.hu címen.
TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
TÖBBET AKAR TUDNI A JOBBIKRÓL?
Akkor naponta többször is tájékozódjon a www.alfahir.hu; a
www.jobbik.hu; a www.cegled.jobbik.hu; a www.kuruc.info
honlapokon és olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c.
színes hetilapot. Továbbá minden hónap 11-én keresse és
olvassa a KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó magyarok
lapját.

3. oldal

F E L H Í V Á S !
Nagycsaládosoknak és minimálbérbõl élõknek
nyújtunk segítséget.
ÚJ ÕSTERMELÕI zöldségbolt nyílt, ahol a
legolcsóbban szerezheti be családjának a zöldséget
és a gyümölcsöt. Kizárólag csak MAGYAR termékeket forgalmazunk! Nézzen be hozzánk, meglátja,
megéri!
Cím: Cegléd, Felszegi út 11.
(Volt kenyérbolt helyén!)
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10 ÉVES A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Pest megye legnagyobb ifjúsági
tagozata alakult Cegléden
Nagy megtiszteltetés ért, amikor a Jobbik Ceglédi Szervezetének elnöksége feladatul határozta meg számomra a Jobbik
Ceglédi Ifjúsági Tagozatának mielõbbi megalakítását. Örömmel vállaltam a feladatot, és ezúton
tájékoztatom kedves olvasóinkat, hogy 2013. október 25-én, 11 fõvel, megalakítottuk Pest megye
legnagyobb létszámú Ifjúsági Tagozatát Cegléden.
De ez a nap tartogatott még számunkra meglepetéseket
is, ugyanis Murányi Levente 56-os szabadságharcos, a Jobbik
országos alelnöke megtisztelt bennünket, és részt vett az
alakuló ülésen. Az ülésen jelen volt még Varga Zoltán, Pest
megyei elnökhelyettes, Merkwart Krisztián, a Jobbik Ifjúsági
Tagozatának alelnöke és Pest megyei szervezõje, Mészárosné
Szeremi Anikó, Pest megye 12-es választókerületének szervezõje, valamint a Jobbik Ceglédi elnöksége.
A fiatalok legfontosabb küldetésüknek a magyar nemzettudat erõsítését és a Jobbik munkájának segítését tartják szem
elõtt. Ebben a szellemben próbálnak harcba szállni a média
által elferdített valóságért, a nemzetért és a magyarságért
folytatott küzdelemben, egy szebb jövõ reményében!
Toborzásunk folytatódik! Várunk sorainkba minden kedves hazaszeretõ honfit és honleányt, hiszen MIÉNK A JÖVÕ!
Lovas Emõke
***
A fenti esemény nagy jelentõséggel bír a számomra. A feladatom, hogy az ország egyik legfontosabb bástyájának az
Ifjúsági Tagozatát vezessem a következõ hónapokban. Ez kitüntetés és óriási felelõsség egyaránt. Tudom, hogy mit kell tennem és mit
várnak el tõlem. Ígérem, hogy keményen fogunk dolgozni, és igyekszünk felnõni a kihívásokhoz.
Vissza kell nyernünk az álmainkat és az
elveszett idõt. A nemzeti érzelmû fiatalságnak
el kell oszlatnia minden kétséget, és törekednie kell célja felé:
– visszafordítani a mai pesszimista gondolkodásmódot és felemelni országunkat méltó pozíciójába, hiszen miénk a jövõ!
A Jobbik Ifjúsági Tagozata azért ért el nagy sikereket ilyen
rövid idõ alatt, mert alázattal teszi a dolgát és nem fél attól,
hogy meg kell küzdenie a legyõzhetetlennek tûnõ akadályokkal.
A munka már az alakítás napjával elkezdõdött és talán
mindegyikünk számára életünk legnagyobb és legnehezebb
kihívása ez, de biztosíthatom a már köztünk lévõ és a belépni
vágyó fiatalokat, hogy a magyarság felemelkedése érdekében,
lelkesedésünkkel és tetteinkkel követendõ példát fogunk
állítani a jövõ nemzedéke számára.
Nagyon sok megoldandó feladat áll elõttünk, de amit
életünkben megteszünk, az az örökkévalóságban visszhangzik
majd. Azt kívánom, hogy legyen minél nagyobb az a visszhang! Köszönöm mindenkinek a bizalmat!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
Kerekes Krisztián Imre
Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozat (IT) elnöke

M E G H Í V Ó
Mindenkit szeretettel várunk

2013. december 1-jén
(vasárnap) 16 órakor

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÓ
rendezvényünkre, Cegléden, a Szabadság téren
felállított kettõskeresztnél.
Beszédet mond:
Volner János országgyûlési képviselõ.
Igét hirdet:
Nt. Hánka Levente református lelkipásztor.
Szeretettel várunk mindenkit!

VÁRUNK a JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ magyar
ifjakat szólítja magához! A tagozat célja egy fiatalos, összetartó
társaság kialakítása, hogy együtt még jobban megismerhessék
a magyar múltat és jelent, a kultúránkat, hagyományainkat.
Feladatunk, hogy Magyarország számára tettre kész fiatalokat
neveljünk ki, legyen szó a magánéletrõl, a civil közéletrõl,
vagy a szakmai fejlõdésrõl. Fontos feladatunknak tartjuk
továbbá a következõ politikai generáció kinevelését és oktatását a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára. Bebizonyítjuk, hogy a magyar ifjak összetartanak minden körülmények között, éljenek határon innen vagy határon túl. A
jelenlegi rendszernek szüksége van ránk, határozott identitástudattal rendelkezõ, testében-lelkében egészséges fiatalokra.
Fiatalként belelátunk olyan, generációnkat érintõ dolgokba,
problémákba, amelyeket az idõsebb generációk: szüleink,
nagyszüleink nem érthetnek. IT-tagként tapasztalatot szerezhetsz, és a megszerzett tapasztalatokat hasznosítva jobbá
teheted környezetedet! Miénk a Jövõ! Csatlakozz!
Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu honlapon, a Jobbik
Ceglédi Irodájában vagy a 06-30-894-5580–as telefonszámon.

Minden kedves Olvasónknak áldott,
szeretetteljes Karácsonyt és békés,
boldog új esztendõt kívánunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
Gerjemente Szerkesztõsége
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