Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke

NEMZETI HÍRLEVÉL

XI. évfolyam, 4. szám

2014. május

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK HELYETT NEMZETEK EURÓPÁJÁT!

Miért fontos egy erõs
jobbikos képviselet az EU-ban?
Sokan már elfelejtették, hogy az EURÓPAI
UNIÓHOZ történõ csatlakozásunkat megelõzték
az uniós csatlakozási szerzõdéssel kapcsolatos
tárgyalások. Ezek zömét a Fidesz politikusai tárgyalták le úgy, hogy – sajnálatos módon – a magyar földet hagyták beemelni a tõke szabad
áramlásának fejezetébe. Ennek köszönhetõen 2014.
május 1-tõl valamennyi uniós állampolgár (kb. 500
millió ember) bizonyos feltételek megléte esetén,
vásárolhat magyar földet, valamint a társult tagállamok (pl. Izrael) polgárai is.
Az Európai Unió Alkotmányát (Liszaboni Szerzõdés) – melyet a csatlakozás idején még magyarra sem
fordítottak le – úgy szavazták meg az MSZP és a
Fidesz képviselõi, hogy azt sem tudták pontosan,
hogy mit tartalmaz. 10 évvel ezelõtt pedig erõszakos
és szabálytalan módon úgy szavaztatták meg az unióba történõ belépésünket, hogy csak a pozitív üzenetek és szlogenek hangozhattak el (pl.: Mindenki
nyithat cukrászdát Bécsben!), pedig a Jobbik már akkor
is fölhívta a figyelmet arra, hogy ilyen feltételekkel
nem szabad csatlakozni a nálunk jóval gazdagabb
tagállamok közösségéhez, mert pórul járunk. Gyalázatos módon a balliberálisok (akkor még csak az
MSZP) és a jobboldali liberálisok (Fidesz) nem adtak
teret a Jobbik véleményének kifejtéséhez. Egyszóval
hazaáruló módon átverték a magyar embereket!

2009-ben „Magyarország a magyaroké!” – címmel
készítette el uniós programját a Jobbik Magyarországért Mozgalom, melyet az elmúlt öt évben
három jobbikos EU-s politikus képviselt. 2014-ben
a Jobbik szintén összeállította
Európai Uniós programját, melynek címe: Nemzetek Európája
– a Jobbik programja a magyar
önrendelkezésért és a társadalmi
felemelkedésért. Ebben kifejtjük,
hogy a Jobbik nem Európa-ellenes,
hanem Európa-párti, de a Központi Birodalom építése helyett, a
Nemzetek Európájának koncepcióját támogatja, és
ezt szeretné képviselni a következõ öt esztendõben. A Jobbik szeretné megvédeni Európa sokszínûségét, hagyományait, tradícióit Európa nemzeteinek barátságában, és kölcsönös elõnyök alapján
történõ együttmûködéssel.
A Jobbik szeretné elérni az államadósság újratárgyalását, az uniós csatlakozási szerzõdések egyes
fejezeteinek (pl. Mezõgazdasági Fejezet) felülvizsgálatát (lásd: földkérdés), kiharcolni a magyar
önrendelkezést és azt, hogy olyan béreink legyenek,
melyek közelítenek az uniós átlaghoz, azonban
ehhez az eddigieknél jóval erõsebb jobbikos képviseletre lesz szükség Brüsszelben! Korondi Miklós
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EURÓPAI SZINTÛ BÉREKET!

Ész nélkül
„Folytatjuk...” Ennyi volt, és nem
több, egy országgyûlési választási
program. Nyilván ez számon kérhetõ, „komoly” párthoz illõ, „komoly”
program. Folytatjuk azt, amit eddig
is csináltunk, vagy nem csináltunk.
Kezdjük az utóbbival: nem tettünk
rendet nem két hét
alatt, de 4 év alatt
sem, nem hajtottuk
végre a beígért elszámoltatást (nehogy a holló kivájja már a másik holló szemét), nem
lett 1 millió munkahely sem…, stb.
Mindezek ellensúlyozására eltöröltük az adójóváírást, a munkavállalók rovására módosítottuk a munka
törvénykönyvét, az egykulcsos jövedelemadó bevezetésével az alacsonyabb keresetûek sokat buktak
ugyan, de ez nem probléma, hiszen
ránk szavaztak. Akárcsak a több
százezer devizahiteles, akiknek
ügyét csak tologatjuk. A zseniális,
földkiárusító földtörvényrõl nem is
beszélve. Elsíboltunk 3000 milliárdnyi nyugdíjvagyont, de bedobtuk, hogy Magyarország jobban
teljesít. Jobban bizony, nekünk és
barátainknak! Mutyizásban (trafik,
föld…, stb.) csak a Fidesz!

Azt tartja a mondás, hogy akit az
Isten el akar veszejteni, annak elõször megzavarja és elveszi az eszét.
Az ész nélküliség elsõ jelei a hiszékenység és feledékenység, ezek domináltak most április 6-án is!
Tisztelt Olvasó! Ha Ön akár a
Fideszre, akár az MSzP-re szavazott,
tudnia kell, hogy egy kétarcú, egypártrendszerû diktatúrára, az elmúlt
24 évre, az ország kifosztására voksolt. A „tök-vörös” egyik arc az
MSzP, a nemzetiszín-mázas másik
arc pedig a Fidesz, aki szintén csal
és hazudik, a háttérben meg összejátszanak. Hol a bizonyíték? – kérdezhetné valaki.
Csak a legutóbbi: márciusban Orbán vezetésével küldöttség járt
Szaúd-Arábiában. A delegáció tagja
volt a piros helikopteres, off-shore
céges, gyurcsányista Kóka János.

Azaz Orbán bevette a csapatba azt
a Kókát, akit éppen neki kellett
volna lecsukatnia! Egyébként Orbán
még azt is mondta az araboknak,
milyen szerencse, hogy a magyar
munkabérek alacsonyak... (Tudjuk,
47 ezerbõl meg lehet élni, Miskolc
fideszes alpolgármestere szerint is.)
Igaz, vagy 600 ezerrel kevesebb
szavazatot kapott a narancs, mint
2010-ben, de sajnos milliók maradtak otthon, akiknek minden mindegy. 2014. április 6-a megint egy ész
nélkül elszalasztott történelmi lehetõség volt. Az észhez térés elõbbutóbb bekövetkezik ugyan, de ennek
késleltetése, a sátáncsírás agyak által
becsapott elmeroggyantak szaporítása e kétarcú „demokratikus diktatúra” alapvetõ célja.
„Mert, jaj nekünk, ha magára ébred a magyar!”
Csuri Károly

www.jobbik.hu
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MAGYAR FÖLDET MAGYAR KÉZBE!
G E R J E S Z T Õ
A Nézõpont Intézet legfrissebb felmérése szerint
a teljes népesség körében a Jobbik megelõzte az
MSZP-t, ezzel pedig az ország második legerõsebb
pártjává vált.
Az Európai Parlamenti választásokra is csak
egyedül a Jobbik készített kézzel fogható és mindenki
számára elérhetõ programot, mely a www.jobbik.hu
oldalon elolvasható.
FIGYELEM! A bukott baloldal legfõbb képviselõje, a „simongáboros” MSZP, az elmúlt öt évben hazaáruló módon, saját hazája (Magyarország) és a magyar kormány ellen dolgozott, ezért a rájuk adott szavazat nemzetünk ellen való vétek!
Amennyiben végleg le akarják váltani a hazaáruló és bukott balliberális oldalt – mivel most nem kell
attól rettegni, hogy ismét visszatérnek a hatalomba –
május 25-én a Jobbikra történõ szavazással megadhatjuk nekik a végsõ „kegyelemdöfést”.
A pofátlanság csúcsa, hogy a HAJDÚ-BÉT-et
tönkretevõ „libásbajnaigordon” és „együttpéemes”
pártcsökevénye képviselõt szeretne küldeni Brüszszelbe...
A Demokratikus Koalíciónak keresztelt volt
gyurcsányista MSZP-sek, az internacionalista eszmerendszeren felépítendõ Európai Egyesült Államok
létrehozásán fáradoznának az unióban – ha egyáltalán valaki rájuk szavazna – magyar nemzetünk felszámolása érdekében.
A magyarul beszélõ idegenszívûek, akiknek
minden országban vannak bankszámláik és útleveleik
és Magyarország közpénzeibõl rabolt milliárdokkal
vannak kitömve, akik kettõs vagy többes állampolgársággal rendelkeznek, a Jobbikot – Magyarország
egyetlen nemzeti pártját – nemzetbiztonsági kockázatnak tartják. Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit!
Ahogy az országgyûlési választások elõtt, úgy
most is gyáván megfutamodik a Fidesz a programokat ütköztetõ, európai parlamenti vita elõl!
A Fidesz ugyanis szeretné eltitkolni, hogy amíg itthon
szabadságharcról beszélt, addig az EP-ben sorra
rábólintott az olyan törekvésekre és indítványokra,
amelyek szabad utat engedtek az Európai Egyesült
Államok létrejöttének, és amelyek a globális multinacionális tõkének és a bankok érdekeinek kedveztek.
Ezért félnek a vitától!
Aki a Jobbik ellen uszít, az nem ismeri a magyar
nép lélektanát. „Az ország kétharmada jobbikos, de
még sokan nem tudják” – mondta Vona Gábor, a
Jobbik elnöke, és ez igaz is. Gyõzzön a Jobbik!

Május 1., Brüsszel,
földtörvény
A nem egészen fiatalok még emlékeznek a régebbi
május elsejékre, a felvonulásokra, amelyeket állítólag
egy chicagó-i rendõrsortûz emlékére szerveztek. Valószínûleg csak kevesen tudják, hogy ez a beállítás alapállásból hazugság! Nem a rendõrsortûz áldozatait, hanem
az Illuminátus Rend alapítását ünnepeltették velünk,
amely rendet a német Adam Weishaupt hozott létre
1776. május 1-jén. Nem véletlen, hogy az amerikai egydollároson is ez az évszám szerepel – tessenek ellenõrizni!
Tíz évvel ezelõtt meg éppen május 1-jén „bõvült” az
Európai Unió, hát nem érdekes? Akkor így hangzott a
szegfûs-narancsos kérdés: „Nyithatunk-e cukrászdát
Bécsben?” Azóta bebizonyosodott: igen, nyithatunk, reggel 6-kor kulccsal, hogy kitakaríthassuk... A brüsszeli
szovjet lényege: az uborka hajlásszöge, unalomûzõ labdák a sertéseknek, az akácosok kiirtása, de legfõképp
Magyarország kifosztása.
Hol vannak a gyáraink? Hová tûntek a magyar üzemek? A cukor-, a szappan-, a konzerv-, a növényolajipar? Nincs már Malév, nincs Mahart, nincs magyar vasúti teherfuvarozás. És most a termõföldet akarják kihúzni alólunk. Persze az ország gyarmatosításához nélkülözhetetlen volt a hazaáruló politikusok közremûködése, kezdve Antall-tól a vörösökön át, a Fideszig bezárólag.
Orbán 2010 áprilisában, Hajdúböszörményben egy
gazdagyûlésen azt mondta, amíg õ kormányfõ lesz,
addig külföldi itt nem vesz földet, akárhogy is döntsenek
Brüsszelben. Tessenek csak megnézni, mi van a földtörvényben! A 10. § szerint az uniós tagállamok (pl. osztrákok, hollandok) és a társult tagállamok (pl. Izrael)
polgárai, nem számítanak külföldinek! Tehát jöhetnek
felvásárolni a maradék magyar termõföldet. Ennyit a
Fidesz szavahihetõségérõl.
Feladatunk jelenleg kettõs:
1. NEM ELADNI ÕSI JUSSUNKAT, A MAGYAR FÖLDET, mert akkor gyerekeink is palesztinokká válnak!
2. MÁJUS 25-ÉN a JOBBIK-ra szavazni, hogy legyen erõs, NEMZETI képviselet Brüsszelben.
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GYÕZZÖN A JOBBIK!

Köszönet

Visszatekintés

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton is köszönjük a Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselõjelöltjére, Volner Jánosra,
valamint a Jobbik országos listájára adott szavazataikat!
Adjon az Isten, szebb jövõt!

Az ember élete különbözõ szakaszokból épül fel vagy áll össze, melyek
során, hol könnyebb, hol nehezebb
feladatokkal kell megküzdenie. Minden küzdelem egyben öröm is, ha jó
a cél és pozitív az eredmény. Visszatekintve pedig legtöbbször nem az
erõfeszítéseket, a veszteségeket tartjuk
számon, hanem a sikereket.
Keveseknek adatik meg életük
során, hogy szolgálatukkal nagy közösségek érdekeit
képviselhessék
olyan helyen,
ahol az egész
nemzet számára
dõlnek el sorsfordító kérdések.
Nekem, négy évvel ezelõtt, az
Önök segítõ szavazatainak is köszönhetõen megadatott ez. Megtiszteltetés volt számomra e nemes
küldetés.
Ellenzéki képviselõként nem volt
könnyû a kétharmados többséggel
szemben érvényesíteni szakmai elképzeléseimet, törvénymódosítási
javaslataimat, ezért különösen jó érzés
a megalkotott törvényekben viszontlátni azokat. Fáradozásom tehát nem
volt hiábavaló.
Köszönöm, hogy biztatásukkal
erõsítettek, hogy bizalmukkal megtiszteltek fogadóóráimon, fórumaimon, rendezvényeinken. Bizonyára
volt olyan ügy, amelyben nem tudtam
elégséges megoldást találni eskümhöz
hû igyekezetem ellenére. Néha nem
elég a jó szándék és az akarat.
Köszönöm mindazoknak, akik
munkámat segítették szakmai tudásukkal, anyagi támogatásukkal és
bármi más módon. Cegléd város és a
választókerület valamennyi polgárának, adjon az Isten, szebb jövõt!

Volner János országgyûlési képviselõ (Jobbik)
és a Gerjemente Szerkesztõsége

M E G H Í V Ó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

Trianoni megemlékezéssel egybekötött
ROVÁSTÁBLA AVATÁST TART CEGLÉDEN.
Beszédet mond: SZONDI MIKLÓS rovástanító, író
Közremûködnek:
Korondi Miklós (a Jobbik ceglédi elnöke) – moderátor
Bartis Ildikó színmûvésznõ – vers
Szebeni Szilvia – ének
Varga Szilvia – ének
Vitéz Szász Ottó – zene, ének
Helyszín: Cegléd, Csemõ felõli helységnév tábla (Nagypál dûlõ)
Idõpont: 2014. június 1. (vasárnap) 17 óra
A rendezvény utáni lehetõségek:
zsíroskenyér, borozgatás, beszélgetés, rováskönyvek vásárlása…

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!

Korondi Miklós
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