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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!

Bevándorlási válsághelyzet
A tömeges illegális bevándorlás miatt
hazánkra példátlan nyomás nehezedik. Célország még nem vagyunk, de mégis rendkívüli a helyzet. A kialakult közbiztonsági,
nemzetbiztonsági, közegészségügyi, szociális
és emberi jogi válsághelyzet súlyosan fenyegeti az õshonos nemzeti közösségek jogait és
érdekeit. A menedékjoggal való tudatos viszszaélésen, szervezett bûnözés keretében virágzó embercsempészésen alapuló, hazánkat
és egész Európát fenyegetõ jelenségrõl van
szó, amellyel szemben a nemzeti önvédelem
minden lehetséges eszközét be kell vetni.
A magyar nemzet jogos védelmi helyzetben van jelenleg, és ennek gyakorlását az
Európai Unió sem akadályozhatja meg. Nehéz

cáfolni azt a vélekedést, hogy az illegális migrációt tudatosan gerjesztik a hagyományos
európai, nemzeti közösségek felszámolására,
az EU vezetõ államainak és szerveinek cinkos
passzivitásával.
A magukat menekültnek állító, többnyire
álcázott gazdasági bevándorló tízezrek humanitárius igényei, nem csonkíthatják és semmisíthetik meg Magyarország államalkotó közösségeinek és egyéneinek alapvetõ emberi
jogait, így a szabad mozgáshoz, személyes
biztonsághoz, és szabadsághoz, egészséghez
és szociális biztonsághoz való jogot, továbbá
a közösségi léthez, megmaradáshoz való
jogot. A bevándorláshoz való jog nem alapvetõ emberi jog.
Nemzeti Jogvédõ Szolgálat

MEGHÍVÓ

NEMZETI ESTÉK CEGLÉDEN
VOLNER JÁNOS
országgyûlési képviselõ

LIBERÁLIS TÉRHÓDÍTÁS HAZÁNKBAN
A KIEGYEZÉS UTÁN címmel
elõadást tart
IFJ. TOMPÓ LÁSZLÓ irodalomtörténész,

2015. október 2-án (pénteken) 18 órakor.
Helyszín:
Ceglédi Kaszinó – Cegléd, Felház utca 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2015. október 30-án
(pénteken)
este 18 órakor

LAKOSSÁGI
FÓRUMOT
tart,
amelyre minden érdeklõdõt
szeretettel hívunk és várunk.
Helyszín:
Ceglédi Kaszinó
Cegléd, Felház u. 62.
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HAZÁNKAT MEGVÉDENI SZENT KÖTELESSÉGÜNK!

GYODA
Tisztelt Olvasó! Ha még nem tudná, hogy mit jelent
ez a Gyoda, akkor éppen ideje megtanulni: ez a gyors
telepítésû drótakadálynak a rövidítése. Ez az a díszkerítés, amit a kormány építget a mi pénzünkbõl, és amitõl a betolakodók úgy
megrémültek, hogy még Bicskén sem
akartak a vonatról leszállni. Ez a beözönlés megszervezett, elõre összeállított forgatókönyv szerint történik.
Európa szétpusztítása a terveknek
megfelelõen halad: most még fõleg a
mediterrán térségbõl tódulnak, de 2-3 éven belül belsõ
fekete Afrika 10 milliói is megindulhatnak. Miközben a
brüsszeli „nagy” politikusok lebénult nyálcsorgató idiótaként tátják a szájukat.
Hogyan kezeli a „nemzeti ügyek” kormánya a problémát? Ahogyan szokta: mond valamit, majd ennek az
ellenkezõjét cselekszi. „Ha Magyarországra jössz, nem
veheted el a magyarok munkáját!” – hirdeti a Fidesz
plakátja. Miközben a fideszes miniszter 59 ezer idegennek
akar közmunkát adni. A gyerekeknek iskolát, a tömegnek ingyen kempinget. Naponta 4300 Ft-ba kerül fejenként az ellátásuk! Azaz havonta 138 ezer Ft-ba. Miközben magyarok százezrei robotolnak sokkal kevesebbért.
Regisztráció? Minek? Hogy késõbb ide toloncolják
õket vissza nyugatról, mert Orbánék aláírták a dublini
paktumokat? Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz itt
akarja õket letelepíteni, ezért akadályozzák, hogy minél
hamarabb menjenek innen tovább. Jelen körülmények
között a regisztráció erõltetése egyenlõ a hazaárulással.
Fideszék szóban kuruckodnak, de tetteikben a labancot
szolgálják. Orbán májusban kijelentette: nem építünk
újabb táborokat, még a meglévõket is lebontjuk. Akkor
Martonfán, Sormáson, Körmenden mit akarnak építeni?
Ennyit a Fidesz szavahihetõségérõl.
Csuri Károly

Titkos paktumokat
támogat
a Fidesz-MSzP koalíció
Tudjuk, hogy már évek óta titkos tárgyalások folynak
a fejünk felett az USA és Brüsszel között az ún. transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrõl (TTIP).
A demokrácia bajnokai a nyilvánosságot, a demokráciát
csak akkor követelik, ha az az érdekükben áll. Most viszont keményen titkolóznak, amire nyilván meg van az
okuk: nagy gazemberség van itt készülõben. Azaz: a
nagy, tõkeerõs, fõleg amerikai multik teljesen rátelepednének az európai gazdaságra. A termelt haszon elszivattyúzásán túl a multik még be is perelhetnék azokat
az államokat, melyek nekik nem tetszõ törvényt hoznak.
Erre már most is van példa: egy kanadai rablóbanda
beperelte Romániát, mert az vonakodik engedélyezni a
verespataki ciános aranybányát. A Fidesz-kormány a
legutóbbi idõkig azzal etette a jónépet, hogy semmilyen
formában nem hagyja jóvá ezt a TTIP-et, mert ellentétes
Magyarország érdekeivel. De 2015. július 8-án kibújt a
szög a zsákból: a Fidesz brüsszeli mamelukjai, együtt
az MSzP és DK képviselõivel, megszavazták a további
tárgyalásokhoz szükséges ajánlásokat!
Azaz: a Fidesz ismét hazudott az ország lakosságának. Azóta egyébként kiderült, további titkos alkudozások is folynak, melyeknek a szolgáltatás-kereskedelmi
megállapodás lenne a neve (TISA). Ebben eladnák a
multiknak az egészségügyet, az oktatást, az idõskori ellátást, a közlekedést, a közmédiát, stb. Már az életünk
is alku tárgya lesz! Köszönet a „nemzeti ügyek kormányának”.
Csuri Károly

Áldatlan állapot – Cegléden is
2014. év végén – az önkormányzati választások után – az illetékesek
belefogtak az Örkényi út javításába,
az ún. lepénykátyúzás technikával.
Akkortájt bejárta a Facebookot egy
videó, amin a frissen megválasztott
Horváth Gábor (önk. képviselõ, 7. vk.)
leállíttatja a kátyúzást.
Aki nem látta: Horváth képviselõ
számon kérte (volna) a brigádvezetõt, hogy miért esõben végzik a
munkálatokat, és miért az esõvízzel
megtelt gödrökbe öntik a kátyúzó
anyagot, hisz az a vizes felületnek
köszönhetõen hetek alatt kipattog és

a javításoknak többé nyoma sincs.
A jobbikos képviselõ így elérte,
hogy a munka leálljon, és a város ne
dobjon ki több pénzt feleslegesen az
ablakon. Kikötötte: addig a kátyúzás
nem folytatódhat, amíg nem megfelelõ az idõjárás, és a kellõ elõkészületek (az út két oldalának gyalulása,
az út menti árkok kitisztítása és kimélyítése) nem történnek meg. A
Jobbik frakció 2015. évben, a jó idõ
beköszöntével, minden testületi ülésen kérte a testületet, hogy az útszakasz javítása kezdõdjön meg, ilyetén
is megkönnyítve az Örkényi utat
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rendszeresen használók életét.
Takáts László polgármester úr elmondta, hogy a kátyúzást végzõ vállalat készen áll, de a gyalulást és az
árkok mélyítését végzõ VÁRVAG
Nonprofit Kft.-nek jelenleg nincs kapacitása a munkálatok elvégzésére.
Ennél fogva a mai napig (2015. szeptember) az Örkényi úton még mindig ugyanaz az áldatlan állapot honol. Kedves Ceglédi Polgárok! Ha
Önöknél sürgõsen javítani kell valamit, és a kedvenc mesterük hosszú
idõre foglalt, várnak még 1-2 évig,
míg mondjuk a törött vízcsõtõl szétrohad a ház, vagy keresnek egy másik mestert?...
Terecskei Ágnes

GERJEMENTE

2015. szeptember

KORRUPCIÓMENTES KÖZÉLETET!

Cegléd mostohagyermeke a Budai út (is)
Cegléd Kossuth városa, az Alföld
kapuja. A város próbálja kihasználni
ezeket az „adottságokat”, erõsíteni
a turisztikát, embereket próbál bevonzani
a termálfürdõjével is.
Azonban a várost és
a termálfürdõt összekötõ út állapota borzalmas (az Örkényi
úthoz hasonlóan,
ahol ezáltal, szintén egy külsõ városrészt vágnak el a központtól), de
talán javít valamicskét a helyzeten,
hogy a vezetés kerékpárutat létesített, így legalább a két keréken közlekedõknek nem rázza ki a lelkét a
döcögõs út.
Ha valaki nem a „külsõ strandot”
célozza meg két keréken, hanem tovább menne a Budai útra, már bonyodalmasabb lesz az útja. A kerékpárút csak a strandig tart, és a rendezett árkok is, ugyanis, a vasúton túl,
a sûrûn lakott övezetbe érve, a gaz
elborítja az árkokat és közterületeket.
Ezt megelégelve Horváth Attila
(2014. önk. képviselõjelölt, 10. vk.)
az ott lakókkal összefogva, önkölt-

ségen rendbe tettek egy focipályát,
ami valóban a közösségi sportot
szolgálhatná.
Az említett területet érthetõ módon nem használták, hiszen mindamellett, hogy térdig ért a gaz, abban a parlagfû is burjánzott. (A terü-

let tisztántartása a város feladata lett
volna!)
A parlagfûhöz kapcsolódóan:
amennyiben valamely telektulajdonos a tulajdonába tartozó földterületet nem tartja rendben, azon parlagfû
nõ, törvényi felhatalmazás alapján az
elhanyagolt ingatlanok birtokosai határozatban kötelezhetõk a tulajdonukban álló ingatlan gyommentesítésére, és a kötelességmulasztás mindamellett pénzbírsággal is sújtható.
Ezúton is köszönjük a lakóknak, hogy
összefogtak a nemes cél érdekében,
és a sportolni vágyóknak lehetõséget
teremtettek a szabadidõ hasznos eltöltésére! Köszönet jár még (a testületbe be nem került) Horváth Attilának is, hogy az összefogást elõmozdította, ezáltal csapatával – nem utolsó
sorban – az illetékeseket is mentesítették a munka alól… Terecskei Ágnes

www.jobbik.hu

GERJESZTÕ
Még mindig Joáv Blum nevén vannak azok a pilisi
és albertirsai területek (183 ha), amiket 2008-ban sukorói
„telek”-re akart cserélni. Az akkor hatályos földtörvény
szerint nem is vehetett volna hazánkban földet, de ez
nem zavarta a földhivatalt a tulajdonjog bejegyzésében.
A Jobbik-on kívül egyetlen felügyeleti szervnek, hatóságnak sem volt gyanús a törvénytelenség.
Ez év májusában Orbán Viktor kijelentette, hogy
„nemhogy nem építünk új menekülttáborokat, még a
meglévõket is bezárjuk!” – Vajon, ehhez mit szólnak
Martonfa és Sormás lakói? Orbán, szokásához híven,
megint hazudott.
Két hét alatt rendet teszünk – ígérte Orbán Viktor.
– Valóban jó úton haladunk, hiszen a napokban már az
országos rendõrfõkapitány lakásába is betörtek!
Lecserélik a Paksi Atomerõmû tapasztalt vezetését,
és németeket ültetnek a helyükre, miközben 800 alkalmazottat akarnak elbocsátani a létesítménybõl, annak
ellenére, hogy az atomerõmû pillanatnyi mûködése is
folyamatos bizonytalanságban van! Ez a hazaárulással

felérõ cselekedet, nemzetbiztonsági kockázatot jelent
Hazánk számára, mely az Egyesült Államoknak, az EUnak és a fideszes kormánynak köszönhetõ.
A Jobbik törvénymódosításokat kezdeményez az
országgyûlésben annak érdekében, hogy ne lehessen
értékesíteni az állami termõföldeket.
A Jobbik rendkívül károsnak tartja a Magyar Honvédség szerepvállalását a balti országok légterének védelmében.
Tudja-e Ön, hogy szíriai útleveleket hamisító hálózat mûködik Törökországban, hogy segítse a migránsok
bejutását az Európai Unióba?
A Jobbik szerint Magyarországot humanitárius katasztrófa fenyegeti az illegális bevándorlás miatt, amelynek elhárításához a határ hermetikus lezárására van
szükség. Ehhez pedig hadseregre, amely kellõ felhatalmazással és erõvel képes lehet erre. Meg kell állítani a
terroristák mellett a köztörvényes bûnözõk áradatát, és
elhárítani a fenyegetõ közegészségügyi katasztrófát.
Annak megakadályozására pedig, hogy Nyugat-Európából visszatoloncolják a Magyarországon keresztül odaérkezõket, fel kell mondani a dublini egyezményt.
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KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜL A JOBBIK!

NEMZETI ESTÉK CEGLÉDEN

Közhírré tétetik,
hogy az Úr 2015. évének, magvetõ havának 10. napján, a déli harangszó után 4 órával, Czegléd városának, Kossuth Ferencrõl
elnevezett utcájában, a 3-5. szám alatt, a
Cigle Hagyományéltetõ Egyesület megtartja II. Szüreti mulatságát. Ezen cédula
mindenkori birtoklója (elõre való megváltással), 1800 jó magyar forint fejében feljogosíttatik a ceremónián való részvételre,
amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve a fent nevezett helyen és idõben tiszteletét tenni, majd a mulatozáson részt venni. (Utcai felvonulás, Ingyenes lovaskocsikázás. További tudnivalók: 06 20 918 0417)

A Jobbik Ceglédi Szervezete elõadássorozatot indít Mi történt? Miért történt? címmel, mely
sorozat 5 elõadást foglal magában az alábbi alcímekkel és idõpontokkal:

(x) Fizetett hirdetés

Harangjáték
Tavaly választási évet írtunk. Nem volt egyszerû év, sok
mindent átéltünk, volt, amiben gyakorlatlanok voltunk, de
büszkén jelentem: csapat szinten megoldottunk
mindent. Például a programírást is. Ötleteltünk, hogy kinek, melyik területen, milyen elképzelése van. Volt, aki többet tett hozzá, volt,
aki kevesebbet. Megszületett, és a tagság
– ugyanúgy, mint ahogy ezt a Gerjementét –
elvitte az Önök postaládájába. Aztán a saját
gondolatunkat újra láttuk, de most nem a mi
nevünk volt aláírva, hanem egy új név. A mi gondolatunk
alá. Nem újdonság ez Cegléden, nemrégiben a Huszárlaktanya emlékhellyé alakítását is sajátjaként adta elõ parlamenti
képviselõnk, de azért ilyenkor mindig megütközik az ember.
Amint a címbõl is kitûnik, most a harangjáték ötletét próbálja
sajátjaként elõadni egy másik, helyi szervezet. Ehhez kiegészítésként annyit illik megjegyezni, hogy a harangjáték egy teljes,
átfogó 5 éves terv egyik momentuma volt, amit, amennyiben
jobbikos lett volna a városvezetés, nem elsõnek, nem az elsõ
évben kívántunk volna megvalósítani. Szeretnénk kérni az
adott szervezetet, hogy amennyiben olvassák soraimat, és szeretnék megvalósítani ötletünket, a tisztesség kedvéért tegyék
hozzá, hogy kinek a tollából származik az elképzelés.
Terecskei Ágnes

Jobbikos gyõzelmek
elhallgatva
A hosszú, forró nyár folyamán két olyan idõközi választás
is volt, ahol a Jobbik önkormányzati képviselõjelöltjei gyõzedelmeskedtek. Természetesen mindkét választást a közszolgálati
média (rádió, TV) amennyire lehetett, elhallgatta! A Nógrád
megyei Cserháthaláp községben jobbikos polgármestert választottak. Tapolca város két választókerületében pedig a jobbikos
jelöltek több szavazatot szereztek, mint a többi jelölt együttvéve,
ezzel megszerezve a többséget a képviselõ-testületben. A tapolcai önkormányzati választáson a Jobbik, mint kormányváltó
erõ mögé ismét felsorakozott a magyar emberek többsége.

1. Liberális térhódítás hazánkban a kiegyezés
után, 2015. október 2. (péntek) 18 óra.
2. A trianoni döntés háttérhatalmi kulisszatitkai,
2015. október 16. (péntek) 18 óra.
3. Magyar revíziós politika a két világháború
között, 2015. november 6. (péntek) 18 óra.
4. A Horthy-korszak fény- és árnyoldalai, 2015.
november 20. (péntek) 18 óra.
5. A hazai nemzeti radikalizmus céljai és alakjai,
2015. december 4. (péntek) 18 óra.
Elõadó:
ifj. TOMPÓ LÁSZLÓ irodalomtörténész
Állandó helyszín:

Ceglédi Kaszinó – Cegléd, Felház utca 62.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

JOBBIKOS KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁI
CSURI KÁROLY önkormányzati képviselõ,
minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig tart
fogadóórát a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc
u. 3-5.). Telefonszáma: +36-20-944-9652
KORONDI MIKLÓS önkormányzati képviselõ, minden hónap harmadik csütörtökén 1719 óráig tart fogadóórát a Jobbik irodában
(Kossuth Ferenc u. 3-5.). Telefonszáma: +36-70944-3556
HORVÁTH GÁBOR önkormányzati képviselõi
fogadóórái a 7. sz. választókerületben:
Páros héten (pénteken): 16.30-17.30-ig a Posta
utcai óvodában, páratlan héten (pénteken):
16.00-17.00-ig Ugyeri iskolában Telefonszáma:
+36-20-918-0417

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
Felelõs kiadó: a Jobbik Ceglédi Szervezete – Szerkesztõ: Korondi Miklós – Cím: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 3-5.
Tel.: 06-70/944-3556 – E-mail: cegled@jobbik.hu – Példányszám: 15000 db – Nyomda: Offset Nyomdaipari Kft., Cegléd

4. oldal

