Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke

NEMZETI HÍRLEVÉL

XI. évfolyam, 5. szám

2014. július

A JOBBIK A LEGJELENTÕSEBB ELLENZÉKI ERÕ

Polgármestert jelölt
a Jobbik Ceglédi Szervezete
Június 12-én tartotta legutóbbi taggyûlését a Jobbik
Ceglédi Szervezete, melynek
során egyhangú szavazással
Korondi Miklóst jelölték
Cegléd város polgármesterjelöltjének.
Korondi Miklós 10 éve
alapította és vezeti a ceglédi
szervezetet. 2006-2010-ig önkormányzati képviselõ Cegléden, 2009-ben Európa Parlamenti képviselõjelölt, 2010-

2014-ig pedig országgyûlési
képviselõként tevékenykedett a magyar országgyûlésben. Természetesen e fontos
személyi kérdésben a végsõ
döntést a Jobbik Országos
Elnöksége fogja meghozni,
melynek eredményérõl tájékoztatni fogjuk kedves olvasóinkat.
Gerjemente Szerkesztõsége

Vona Gábor
pártelnök maradt
Június 21-én tartotta XI. kongresszusát a
Jobbik Magyarországért Mozgalom, melynek során tisztújítás is történt
a nemzeti párton belül. A
több mint félezer küldöttségi tag titkos
szavazáson választotta újra
Vona Gábort pártelnöknek, valamint megválasztották a hat országos alelnököt is.
A tisztújító ülésen végrehajtott szavazások eredményei alapján a következõ két évben õk irányítják elnökségi szinten a Jobbik
Magyarországért Mozgalmat: Vona Gábor –
pártelnök, valamint Volner János, Dr. Apáti
István, Z. Kárpát Dániel, Novák Elõd, Szávay István és Sneider Tamás – alelnökök.

A nemzeti párt frissen újraválasztott elnöke sorsdöntõnek nevezte a következõ két
évet, ami az újabb tisztújításig tart. Mint
mondta, a kérdés ugyanis az, hogy a Jobbik
képes lesz-e 2018-ban leváltani a Fideszt,
ennek a célnak az eléréséhez pedig most kell
megalapozni.
Elmondta, az alapszabály-módosítás
során a párt szervezeti struktúráján változtatnak: a hagyományos szervezeti keretet
ugyanis kinõtték, így a települési- és megyei
szintû szervezetek helyett többnyire inkább
választókerületi, és egy erre épülõ regionális
struktúrát dolgoznak ki. A változtatások
célja az – tette hozzá –, hogy minél hatékonyabban tudjanak készülni a következõ
választásokra.
Megjegyezte: felmérések szerint stabilan
a legerõsebb ellenzéki párttá váltak, céljuk
pedig az, hogy néppárttá válva a legerõsebb
kihívójává váljanak a Fidesznek – ugyanakkor hangsúlyozta, úgy nem akarnak választást nyerni, hogy a jelenlegi programjukat
feladnák.
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MAGYAR FÖLD IDEGEN KÉZBEN=GYARMATOSÍTÁS!

Fideszes hazaárulás és törvénysértés:
Földtörvény a neved!
Az utóbbi idõben több olyan
gyanús földeladási ügylet vált
nyilvánossá, amely bebizonyította, hogy a kormány által hozott
földtörvény nem
képes megvédeni
a magyar termõföldet, sõt egyenesen legalizálja annak külföldi kézre juttatását.
Mezõcsát körzetében 88 hektár termõföld várja kizárólagosan
külföldi – holland, izraeli, német,
stb. – leendõ tulajdonosát. A
terület helybelieknek, magyaroknak nem eladó! A külföldieket
még akkor is elõnyben részesíti
az idegenszívû eladó, ha azok
nyomott áron vennék meg a
földet – írja közleményében

Jámbor Márk, a Jobbik Borsod
megyei alelnöke.
Orbán meg azt mondta 2010
áprilisában, amíg õ lesz a kormányfõ, itt külföldiek nem vesznek földet. Most akkor, hogy is
van ez? Hát úgy, hogy a fülkeforradalmi kormány által összegányolt földtörvény alapján kivásárolnak alólunk mindent. „Majd
a helyi földbizottságok gátat
szabnak a külföldieknek” – ment
a parasztvakítás.
De hol vannak a földbizottságok? Sehol. Idézet: „a Földforgalmi Törvény 72. § b) pontja
szerint a Kormány kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben
állapítsa meg a helyi földbizottságok mûködésére vonatkozó
szabályokat. (mivel)... a szóban

forgó rendelet a mai napig nem
született meg, a jegyzõ számára
nem áll rendelkezésre a szükséges jogszabály.”
Azaz: a fideszes kormány által
hozott törvény rendelkezéseit éppen maga a kormány nem tartja
be, ami elõre eltervezett törvénysértés. Ennek célja pedig: elvonni
a helyiektõl a beleszólás lehetõségét és nagyon megnehezíteni,
(titkosítani?) az adás-vételi eljárásokhoz való hozzáférést.
Ennyi gazemberség láttán egy
egészséges társadalmú országban
már százezrek lennének az utcán!
De nem Magyarországon! Mert
itt, ahogy egy székely mondta,
egyre inkább igaz, hogy „Ady
népe, Ady óta, idióta.”
Csuri Károly

Kémszínház a nemzeti együttmûködés
jegyében
Tisztelt Olvasó! Emlékszik még Simon Gáborra?
Nem? Nem is csoda, hiszen az elmúlt hónapokban
szinte semmi hír róla. De bezzeg április 6. elõtt folyamatosan ment a sulykolás Simon bécsi bankszámlájáról, eldugott tízmilliókról, a Bissau-Guinea-i útlevélrõl. A választás után meg csak annyit tettek
közzé, hogy házi õrizetben van, aztán roló. Semmi.
Annyi, mint a Fidesz által elszámoltatott Demszkyrõl és tettestársairól.
Ez a narancsos lejárató gyûlölet-kampány alapjaiban megismétlõdött az EU-s választás elõtt, de
most nem az MSzP, hanem a Jobbik volt a célpont.
A Fidesz szennylapja indította a rágalom-hadjáratot, miszerint Kovács Béla, a Jobbik egyik Brüszszelben dolgozó képviselõje az oroszoknak kémkedhet. E kémszínházban szerepet vállalt szégyenteljes módon a legfõbb ügyész és a titkosszolgálat
is. Ez utóbbi állítólag 2009 óta figyeli Kovács Bélát
és csupán a „véletlen” mûve, hogy éppen az uniós
választási kampány hajrájában jöttek elõ a dologgal.

A probléma csak az, hogy ha egy kémet le akarnak leplezni, akkor azt az ÁVH tetten éri, nem
pedig feljelenti. Ha Kovács ügynök lenne, már rég
elmenekült volna az országból. Ezzel ellentétben,
elment a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatására, ahol NYÍLT ülést követelt. Csak a többségben
lévõ fideszesek titkosították a rágalmaikat vagy 30
évre, bizonyítva, hogy az egész nem több a Jobbik
elleni aljas blöffnél.
A kémszínház következõ felvonása az önkormányzati választások elõtti szeptemberre van idõzítve. Egyébként Kovács úr „bûne”, hogy Brüsszelben az unió-kritikus erõk közti együttmûködést
próbálta megszervezni. Ez pedig nem tetszhetett a
magát cionistának valló Joe Biden alelnöknek, aki
utasította Orbánt, tegyen végre valamit a Jobbik
ellen. Aki tett is.
Ezzel az alávaló, becstelen rágalmazási cirkuszszal a Fidesz saját magát minõsítette nemzetbiztonsági kockázattá.
Csuri Károly
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RENDET! MEGÉLHETÉST! ELSZÁMOLTATÁST!
G E R J E S Z T Õ
„Nézd meg, kit nem szabad bírálni és tudni
fogod, ki uralkodik fölötted.” – Voltaire.
Az ATV után a Hír TV is vesztett a Jobbikkal
szemben, ugyanis a Kúrián õket is elmarasztalták
a politikai hírhez fûzött hírolvasói vélemény
törvényi tilalmának megsértése miatt, amikor a
Jobbikot szélsõjobboldali jelzõvel illették.
A Jobbik a globalizációval szemben a
nemzetállamot képviseli, ez a politikai különbség
a Fidesszel és az MSZP-vel szemben.
Az Afrikai Unió tagállamainak EgyenlítõiGuineában, június 26-27-én rendezett 23. csúcsértekezletén, az arab országok rasszista és antiszemita képviselõi közölték: nem hajlandók folytatni a munkájukat, amíg a jelen lévõ zsidók el nem

hagyják az üléstermet. A „választottaknak” végül
távozniuk kellett, holott igazán nincsenek hozzászokva az ilyesmihez, végtére is évtizedek óta õk
szoktak másokat bojkottálni, „karanténba zárni”,
és blokád alá helyezni.
A Jobbik megdöbbentõnek tartja, hogy a CÖF
felajánlotta az Európai Uniónak Magyarország több
nagy rendszerének ellátását: a pénzügyeket, a
hadügyeket és a költségvetési kérdéseket „az unió
alá rendelné”. Felvetõdik a kérdés, hogy melyik a
Fidesz és a CÖF igazi arca: az, amikor békemenetet
szerveznek azért, hogy Magyarország ne legyen
gyarmat és megpróbálnak síkra szállni az ország
függetlenségéért, vagy az, amikor önként lemondanak Magyarország szuverenitásának jelentõs
részérõl?

Mi ez, ha nem korrupció?
Évek óta sok csemõi és zöldhalmi lakos morfondírozik, hogy
miért nem lehet kerékpárutat
építeni Cegléd és Csemõ között,
a volt hantházi vasútvonal alépítményén. Sõt tavaly õszön egy
aláírásgyûjtés is indult ennek érdekében.
2014. március 26-án, a Nagy
Pál dûlõ végén lévõ feszületnél
munkagépek dolgoztak, egy
Volvo homlokrakodó pedig simí-

totta a terepet. Felcsillant a remény, hogy talán mégis megépül
a régóta várt kerékpárút. De
sajnos nem a kerékpárút alapja
készült, hanem a közös vagyon
magánszférába történõ átmentésén fáradoztak. Valamelyik
szemfüles atyafi szépen elkerítette a vasúti töltést, kb. 1000-1200
m hosszban.
Felháborító, hogy a kerékpárút tervezett megvalósítása elõtt

egyesek arra vetemednek, hogy
a közvagyont megkaparintsák.
Természetesen ez a mûsor nem
jöhetett volna létre a ceglédi önkormányzat tudta és hozzájárulása nélkül. Arról nem is
beszélve, hogy milyen jó pénz üti
a markát az elbirtoklónak és milyen tetemes kára lesz majd az
önkormányzatnak a nevezett terület visszavásárlásakor.
Korondi Miklós

Rovástábla avatás
Trianoni megemlékezés keretében
A Jobbik Ceglédi Szervezete 2011 óta már a 6.
rovástáblát állítja fel az általa tartott trianoni
megemlékezések során, Cegléden. Idén a Csemõ
irányából érkezõk is láthatják az õsi, székelymagyar rovással megjelölt táblát. Nekünk, jobbikosoknak, június 4-e sohasem a Nemzeti Összetartozás Napját, hanem a Trianonban igazságtalanul
megkötött békediktátum, Hazánk megcsonkítását
eredményezõ napját fogja jelenti.
Tisztelt Olvasók! Cegléden 10. éve emlékeznek
meg a trianoni gyalázatról, ugyanis – 10 évvel
ezelõtt – 2004. június 4-én állította fel a Jobbik
Ceglédi Szervezete a Református Nagytemplom
kertjében a Trianoni kopjafát, szinte az elsõk között

Magyarországon. Azt megelõzõen nem tartottak,
ezzel kapcsolatos megemlékezést Cegléden. Igaz
sose kérkedtünk vele, de azért azt elvártuk volna
a 10. évfordulón a „fideszkdnpés” polgármestertõl,
hogy legalább megemlítse. Úgy gondoljuk, hogy
ettõl nem csorbult volna a tekintélye! Arról nem is
beszélve, hogy a kopjafa felállításának költségeit
is magunkra vállaltuk.
A Jobbik által tartott Trianoni megemlékezéseken az évek során egyre többen jelentek meg a
templomkertben, majd az esemény városi rendezvények sorába történt emelése után a megemlékezés egyre inkább ellaposodott, kiüresedett és
koszorúzási ceremóniává vált. Folytatása a 4. oldalon

3. oldal

GERJEMENTE

2014. július

GYÕZZÖN A JOBBIK!
Rovástábla avatás
Trianoni megemlékezés keretében...
Folytatás a 3. oldalról

Az idei városi megemlékezés is elég silányra
sikeredett és erõsen izzadságszagú volt. Nem
beszélve Földi László polgármester megemlékezõ
felolvasásáról, melynek során a „valaki által” össze-

FOGADÓÓRA
Volner János országgyûlési képviselõ helyi megbízottja – Korondi Miklós – jobbikos fogadóórát tart
minden hónap utolsó csütörtökén 16-18 óráig, a
Jobbik Irodában.
VÁRJUK A NEMZETI PÁRT SORAIBA,
A JOBBIKBA!
A Jobbik Ceglédi Szervezete várja soraiba a Hazájáért és Ceglédért tenni akaró, nemzeti érzelmû
embereket (hölgyeket és urakat).
Jelentkezni az alábbi módon lehet:
– minden héten, csütörtökön: 16-18 óra között a
Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.);
– a www.cegled.jobbik.hu/tagfelvétel menüponton
keresztül;
– vagy a 06-70-944-3556-os telefonszámon.
VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ
magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a Jövõ!
Csatlakozz! Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu
honlapon és a Jobbik Ceglédi Irodájában.
TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
Akkor naponta többször is tájékozódjon a www.
alfahir.hu; a www.jobbik.hu; a www.kuruc.info
honlapokon és olvassa minden csütörtökön a
BARIKÁD c. színes hetilapot.
Keresse és olvassa minden hónap 11-én a
KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó magyarok
lapját.

tákolt beszédét, azzal fejezte be, hogy „Magyarország gyõzött, Trianon veszített.”
Szégyen, hogy a város vezetõje – egy tiszteletbeli
székely – legnagyobb tragédiánkról csak ilyen
sekélyes módon tud megemlékezni.

Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor
VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n,
Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével!

Korondi Miklós
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