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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
A megélhetési bûnözés visszaszorításáról
2009 májusa óta Cegléd Kenderföld néven
ismert részén is megszaporodtak a betörések.
Ezeknek sajnos a rokonságom is szenvedõ alanya
volt. Míg a televíziót nézték a kiskorú unokáikkal
az egyik szobában, addig a spejz ablakán keresztül besurranó tolvajok másztak be és elloptak
több oldal szalonnát, több szál kolbászt, kávét
és pár doboz bonbont (abból csak az értékesebbet).
Mikor felfedezték a betörést, értesítették a
rendõrséget. A rendõrök csak annyit mondtak,
hogy ez megélhetési bûnözés. Õk nem tudnak vele
foglalkozni.
A tolvajok késõbb is visszamentek. Ekkor már
rács volt minden ablakon és észre is vették õket.
Mikor el akarták zavarni õket a háztól, visszaszóltak, hogy jöjjenek ki a házból, és ott legyen
nagy a szájuk.
Megélhetési bûnözés? Lehet, hogy van ilyen.
De egy megélhetési bûnözõ, ha rajtakapják, ne
álljon neki vagánykodni, hanem hanyatt-homlok
meneküljön!
Idén három hónapig voltam munkanélküli.
Eszembe nem jutott, hogy elmenjek más emberekhez és az õ kisnyugdíjukból vásárolt és felnevelt disznó húsát ellopjam. Inkább az egész
család hetekig zsíros kenyéren élt.
Közben azt láttam, hogy a segélyekre rá nem
szoruló emberek segélyeket kapnak, akinek meg
szüksége lenne rá, azt megfosztják tõle.

Jelenlegi és az elõzõ, a nép által soha meg
nem választott kormányunknak köszönhetõen a
nagykõrösi munkaügyi központot megszüntették. Most Nagykõrös és a környezõ települések
munka nélkül maradt lakói is Ceglédhez tartoznak. Mikor 8 óra 30 perckor kinyitják az ajtót,
szabályosan belökik az embert.
Az állítólagos megélhetési bûnözõk ellen a
rendõrök a saját bevallásuk szerint nem tehetnek
semmit. Csak egy olyan szervezet volt eddig az
országban, amelyik vissza tudta fogni a vidék
bûnözõit, a csendõrség. A Jobbik egyik fõ célkitûzése a csendõrség visszaállítása. Nagyon sok
helyrõl kapok emiatt a lakosságtól pozitív visszajelzéseket.
Látszik, hogy igény van a csendõrségre. De
ahhoz, hogy a csendõrséget vissza tudjuk állítani,
a Jobbiknak, az egyetlen pártnak, amelyik célul
tûzte ezt ki, be kell jutnia a Parlamentbe és törvényt alkotni róla. Minél elõbb. Ahhoz, hogy
minél elõbb rendet tudjunk tenni az országban,
elõre hozott választásokra van szükség. Ahhoz,
hogy ezt az elõre hozott választást elérjük, szükség van minden magyar állampolgárra, aki nem
akarja tovább tûrni, hogy a Parlamentben politikai bûnözõk, az otthonában pedig, megélhetési
bûnözõk vegyék el tõle azt, amit verejtékes munkával keresett meg.

Vélt félelmek, valós megoldások
a közbiztonság területén
Az ország több településéhez hasonlóan Cegléden is lakossági fórumot szervezett a
helyi rendõrkapitányság és az
önkormányzat a roma lakosság
sérelmére elkövetett támadásokkal kapcsolatban. A média
hosszú hónapokig foglalkozott
a „támadás-sorozattal”, kihangsúlyozva az áldozatok roma

Veres Tamás

származását és a lehetséges
rasszista indíttatást, ezzel párhuzamosan sugallva az elkövetõk nemzeti szervezetekhez való kötõdését.
Megjegyzem, a mindennapossá vált magyar áldozatokkal
járó brutális gyilkosságok, lincselések sokaságáról nem szólnak a híradások, vagy nemes
egyszerûséggel elhallgatják az
elkövetõk cigány származását,
Folytatása a 2. oldalon
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ÚJ ERÕ, ÚJ RADIKALIZMUS
Éljen a Gárda!

Vélt félelmek, valós megoldások
a közbiztonság területén...
Folytatás az 1. oldalról

ilyen módon aránytalanul félretájékoztatva az ország lakosságát. A
félreértések elkerülése végett: minden bûncselekmény elítélendõ, minden emberéletért kár, de ez akkor is
igaz, ha a tettes cigány és magyarellenesség az indíték.
A „roma gyilkosságok” feltételezett elkövetõit a rendõrség elfogta, további tetteseket nem keres.
Az õrizetbe vett személyek semmiféle kapcsolatban nem állnak a
Jobbikkal, illetve az Új Magyar Gárda Mozgalommal. Ismét beigazolódott, hogy a magyarság érdekében
munkálkodó szervezetek nem raszszisták, fasiszták, neonácik, stb. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom
mindig is a rend, a törvényesség és
a tisztaság pártja marad!
A mesterségesen keltett „rasszista
veszély” ilyetén megszûnésével talán
fogynak a többség és a kisebbség
együttélésében lévõ feszültségek is.
Remélhetõen a magyar identitását
külsõségekben is vállalókkal szemben úgyszintén kevesebb lesz az
atrocitások száma.
Végezetül bízom benne, hogy városunkban javul a közbiztonság állapota, csökken az erõszakos bûncselekmények, betörések, rablások,
terménylopások, stb. száma a közeljövõben. Erre megvan az esély, mivel
a lakossági fórumon elhangzott: „a
korábbinál lényegesen gyakrabban
járõrözik a rendõrség a külterületeken és a romák által lakott városrészeken.” Üröm az örömben, hogy ez
sajnos csak a cigány lakosság vélt félelmei miatt fordulhat elõ! Lényegre törõ
változások a rendvédelem terén csak
radikális átalakításokkal érhetõk el.
A Jobbik kormányra kerülése
esetén a vidék közbiztonságának
valós helyreállítása érdekében létre
fogja hozni a csendõrséget és a
legsúlyosabb életellenes bûncselekmények esetében pedig visszaállítja
a halálbüntetést.
Kis Attila

Az Új Magyar Gárda Mozgalom augusztus 22-én Szentendrén tartotta elsõ
avatását, mely eseményen a Jobbik Ceglédi Alapszervezete is képviseltette magát.
Több mint 400 gárdista avatására került sor, s a Mozgalmon belül megalakult
a Csendõrség, a felvidéki és székely szakasz is. A folyamatos mellébeszéléssel,
szószátyárkodással szemben, amelyet „pártjaink” az elmúlt években mutattak
a „határontúli” kérdésekkel kapcsolatban, végre egy elõremutató eseménynek
lehettünk szemtanúi a felvidéki és székely szakaszok
eskütételekor. Hányszor kampányoltak a „magyar” pártok határokon innen és túl az autonómiával, s minden
választáskor elõveszik azt, mint Demszky a 4-es metró
kártyát, s közben ugyanúgy háttéralkuk határozzák meg
nemzetünk életét. Bármennyire is fájó belátni egyeseknek,
a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás is egy kampányfogás volt, míg a Fidesz volt kormányon, miért nem
merült fel a kérdés? Pokorni Zoltánnak (Fidesz) „érdekes”
módon a holokauszt-emléknap létrejötte volt minden vágya, hiszen Trianon emléknappá nyilvánításának kezdeményezésérõl „elfelejtkezett”, ellentétben a holokauszttal.
A gúnyhatárokon túli szakaszok létrehozása nagy jelentõséggel bír a nemzet
egyesítésének szempontjából, még csupán szimbolikus jelentõségû események,
de eljön majd az idõ, amikor ezrek állnak a nemzet szolgálatának zászlói alá.
Lesz idõ, amikor nem a Sólyom-féle megalkuvók fogják az országot vezetni,
hanem érdekeinkért végsõkig kiálló, igaz magyar emberek. Õket nem lehet
csakúgy kitiltani egyik országból sem, nem fordulnak vissza majd a hídon, s
nem mondják pityeregve, hogy csúnya Szlovákia, hanem majd erõt mutatnak,
s nem hátrálnak meg. Amint láthattuk, a Jobbik vezetõi eddig ilyen derék embereknek mutatkoztak.
A Csendõrség vagy „kakastollasok” 1945 utáni újbóli megjelenése mindanynyiunk számára örömteli esemény. Az egyik legjobb közrendfenntartó szervezetek
közé tartozott Európában a Magyar Királyi Csendõrség, amely 90%-os nyomozási
hatékonysággal dolgozott. Tagjaik a kiváló szolgálati háttérrel rendelkezõ honvédek közül kerültek ki. A tiszteket a Ludovika Akadémián képezték ki, s 40%-uk
rendelkezett jogi doktori diplomával! Nem a név igazából a fontos, hanem azon
hazafias, erkölcsös szemlélet visszaállítása, amelynek hordozói a Csendõrség
tagjai is voltak. Ma a Magyar Gárda tagjai hordozzák e szemléletet, amely nem
kirekesztõ, félelemkeltõ, hanem minden emberrel egyenlõ bánásmódot hirdet,
függetlenül attól, hogy milyen származású. Egyetlen feltétele van az együttélésnek: a hitünk, õseink, múltunk tiszteletben tartása. Aki eltávolíttatná a Turulszobrot – amely a jézusi hit jelképe volt eredetileg õseinknél –, annak egyszerûen
el kell hagynia az országot.
A rendõrségi kíséretbõl sem volt hiány a Gárda-avatáson, kb. 400 rendõr
„vigyázott” ránk, akik kb. 150 gárdistát igazoltattak, ellenük szabálysértési eljárás
indul, s akár 100 ezer forintos bírságra számíthatnak! Az indoklás szerint a pajzsos, oroszlános mellény viselése, és az alakzatban való állás szabálysértõ magatartásnak minõsül! Ennyi erõvel az évnyitókon is lehetne kezdeni az oszlatást!
A diktatúra számára ez már a vég kezdete, könnyen belátható, de rajtunk múlik,
hogy végleg be tudjuk-e zúzni e rendszer alapjait, vagy sokadjára is bedõlünk
a „narancsos fordulatnak”.
ifj. Vangyel Tibor

5 éves a Jobbik Ceglédi Szervezete
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete lakossági fórumot tart
2009. október 16-án (pénteken) este 17 órakor,
a Ceglédi Kaszinóban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!
Jobbik Ceglédi Alapszervezetének Vezetõsége
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HITELES NEMZETI PÁRTOT AZ ORSZÁGGYÛLÉSBE!
ÁVH és ratyikormány

Július negyedike

2009. július 4. Budapest, Erzsébet tér
A tér gyepszõnyegén ülõ, 48-as katonanótákat és a Szózatot éneklõ magyar
férfiakra és nõkre 1-2 méteres távolságból könnygázt fújtak az ávós pribékek,
majd elhurcolták õket. Csak azért, mert tiltakozni merészeltek. (Egy politikai
nyomásra született, tehát törvénytelen bírósági ítélet ellen.) Az Európai Unióban
egy tüntetés, gyûlés, összejövetel, stb. nem oszlatható fel, akár bejelentették azt
elõre, akár nem, amíg az nem erõszakos. Ezt a törvényt ideje lenne már tudatosítani a BRFK-n. Mégpedig úgy, ha másképpen nem megy, hogy a kártérítéseket
nem a ,,rendõrség” fizeti ki közpénzbõl, a mi adónkból, hanem fizesse ki a
bûncselekményt elkövetõ ávós droid vagy a kivezényelt horda parancsnoka.
Tetemes büntetéssel megfejelve.

Rendõr vagyok, nincsen hazám
Nincsen hazám, se jó anyám
Pedig reggel volt, hogy láttam
Lelkem lelkét nem találta.

2009. szeptember 5. Budapest, Andrássy út
700-800 buzi felvonulása. Ami valójában nem más, mint a magyar társadalom
heccelése, provokáció, értékrombolás. Valójában ez is a célja, ezért is engedélyezte-támogatta az egészet a budapesti ratyikormány. Amikor a JOBBIK akart
tiltakozni a trianoni országrablás ellen, azt nem engedélyezték, mondván: a
közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Most a buziknak meg lezárták fél
Pestet, de ez nem zavarta a közlekedést. Hát nem érdekes?
Néhány évvel ezelõtt Moszkvában maga az orosz rendõrség verte szét a ratyikat,
itt meg mindenféle ,,méltóság”-ok jelennek meg büszkén. Például Gyurcsány.
Aki, ha globalistának kell lenni, akkor globalista, ha cigánynak kell lenni, akkor
cigány, ha buzinak kell lenni, akkor buzi, ha magyarnak kell lenni, akkor... az
MSzP lényegét kifejezõ ócska hazaáruló.
Csuri Károly

Szolgálok én bármely rendszert
Védek mundért becsülettel
Híven „Szolgálunk és védünk”
Leteperjük saját vérünk!

Röpködnek a százalékok,
megy az etetés

Magyar vagyok, magyarirtó.
Havibérért kiszorító.
Szájbaverem apád, anyád,
Így szolgálom én a hazád!

Bátran fogok fegyvert másra,
Nem „másságra!” De egymásra.
Akit ütök, az az apám,
Ki ne tagadj édesanyám!
(Ismeretlen költõ verse)

Bethlen Gábor Program

Néhány hete a Nézõpont Intézet felmérése a Jobbikot
5%-ra mérte. Elemzésük szerint a Jobbik népszerûsége csökkent. A Szonda Ipsos legújabb mérése 11%-ot állapított meg
a nemzeti radikálisok támogatottságát illetõen. Azért ez
nagy különbség. Hogy az elõbbi példák mennyire fedik a
valóságot, azt nem lehet tudni. Mindkét elemzés pártérdekeket szolgál.
A Jobbikos vezetõk az országot járva arról számolnak
be, hogy változatlanul nagy az érdeklõdés a Jobbik által
szervezett rendezvények iránt és sorra alakulnak a szervezetek. Pest megyében jelenleg 110 szervezet mûködik.
A barikad.hu honlap nézettsége napi 40 ezer kattintás, a
Barikád havilap, hónapról-hónapra emelkedõ eladott példányszámot produkál. Még lehetne sorolni a biztató tényeket. A
Jobbik nem foglalkozik az „intézetek” kozmetikázásaival,
hanem teszi a dolgát, és akár tetszik, akár nem, a nemzeti
radikális párt jelen lesz a magyar országgyûlésben jövõre.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke a 6. legnépszerûbb politikus a Szonda Ipsos legfrissebb kutatása alapján. Azért
ez már valami, parlamenten kívüli párt vezetõjétõl hatodik
helyezettnek lenni, ráadásul ilyen rövid ismeretség után!
Népszerûbb például Kövér Lászlónál, Lendvai Ildikónál
vagy Bajnai Gordonnál. Ez is jól mutatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom folyamatos erõsödését, bátor szembenézését az ország valós problémáival, és hogy az emberek a
média torzításai/hazugságai ellenére is bíznak az új erõben,
a Jobbikban! Ha így folytatja, ilyen tisztán és õszintén, rövidesen lever mindenkit a népszerûségi listán!
Hajrá Jobbik, hajrá Vona Gábor! Adjon az Isten! Szebb
jövõt!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
programja a lélekszámban, javakban és
szellemében gyarapodó magyar nemzetért

A Gerjemente Szerkesztõsége a választásokig szeretné
ismertetni a Jobbik Bethlen Gábor Programját. Ezért valamennyi számban 2-3 fejezetet ismertetünk olvasóinkkal.
3. ALKOTMÁNYOSSÁG
Az 1944-es német megszállással Magyarországot letérítették a
jogfolytonosság útjáról, és az alkotmányossági válságot sem a
kommunizmusnak, sem a rendszerváltoztató elitnek nem állt
érdekében helyreállítani, így a hosszúra nyúlt huszadik századot
még nem sikerült lezárnunk. Ennek alapján célunk a következõ:
A jelenlegi alaptörvény helyett a Szent Korona-tanra épülõ
Alkotmány megalkotása.
4. ANYAFÖLDÜNK
A magyar mezõgazdaság az ország ágazatait tekintve az elmúlt
évtizedek legnagyobb vesztesének nevezhetõ, miközben hazánk
természetföldrajzi adottságai lehetõvé tennék az erõs, exportorientált és versenyképes mezõgazdaságot. Ennek alapján céljaink
a következõk:
A magyar földtörvény módosításával a tömeges külföldi
földszerzés megakadályozása.
A birtokunkban lévõ természeti kincsek és erõforrások
védelme, ésszerû kihasználása, különös tekintettel a termõföldre, az ivóvízre, a termálvízre és a földgázra.
Az uniós csatlakozási szerzõdésben meghatározott mezõgazdasági kvóták újratárgyalása, a szerzõdés azon pontjainak felülvizsgálata, amelyek bizonyíthatóan kárt okoztak
és okoznak a magyar gazdáknak és vállalkozásoknak.
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
KIRÁNDULÁS

EP-rovat

A Jobbik Ceglédi Alapszervezete kirándulást szervez 2009. október 3-án (szombaton) a Pilisbe (Dobogókõ, Pilisszántó). Utazás autóbusszal. Indulás
reggel 7 órakor a Református Nagytemplom elõl.
Jelentkezés: 06-70/944-3556-os telefonszámon.

A hazai média alig vagy egyáltalán nem foglalkozik a Jobbik
EP-képviselõk munkájával. Így hiánypótlásként a Gerjemente
számaiban rendszeresen leközöljük az errõl szóló információkat.
Morvai Krisztina másfél nap alatt háromszor
szólalt fel

Emlékeztette a képviselõket arra, hogy EU-csatlakozásunkkor piacaink 100%-át kellett felajánlanunk s „cserébe”a régi
tagállamok mezõgazdasági támogatásának 25%-át kaptuk.
Ilyen körülmények között a – mégoly reménytelen – „versenyképesség” megõrzése érdekében igen sok gazda jelentõs bankkölcsönök felvételére kényszerült. E kölcsönök a
pénzügyi és gazdasági válság miatt sorra „dõlnek be”. A
magyar gazdák tömegesen fognak teljes csõdhelyzetbe jutni
és arra kényszerülni, hogy földjeiket eladják, mégpedig
olyan államok polgárainak, amelyek nemzeti jövedelme ötször-tízszer annyi, mint a miénk. Ez nem más, mint a gyarmatosítás egy új formája, amelyet a csatlakozásunkról
szóló Koppenhágai Egyezmény azonnali újratárgyalásával
lehet megelõzni. Az Európai Unió nem maradhat tétlen,
haladéktalan, hatékony intézkedésekre van szükség.
Másik felszólalása az európai autóipar válsághelyzetérõl
szóló vitához kapcsolódott. A vita tárgya az iparág – s elsõsorban az OPEL cég – megmentése volt, „természetesen”
hatalmas állami támogatások segítségével. Javasolta, hogy
menjenek vissza az alapokig és tegyék fel úgy a kérdést:
nincs-e valami igen komoly baj azzal a (gazdasági) rendszerrel, amelyben a profitot privatizálják, a költségeket és a
kárt viszont államosítják, és az adófizetõkkel fizettetik ki
– akik közül igen sokan szegények. Miért nekik kell viselniük egy szûk, pénzes gazdasági vezetõ elit rossz döntéseinek
következményeit? Ideje lenne megvizsgálni, vajon jó-e maga
a rendszer, amely az alap oka a válságnak s mindannak a
nehézségnek, amirõl a vita szólt.
Felhívta Jerzy Buzek elnök úr figyelmét arra, hogy 2006.
október 23-án Magyarország az 1956. évi Forradalmunkra
emlékezett. Ezen a napon történt, hogy a kormány által irányított rendõrség hatalmas erõkkel megtámadta a békés
emlékezõket, járókelõket, sõt, még éttermi vacsorájukat fogyasztó külföldi turistacsoportokat is. Sok száz ember sérült
meg, 14 személyt szemen lõttek, akik közül többen meg is
vakultak, de sokan mások is maradandó fogyatékosságot
szenvedtek. Százszámra történtek megalapozatlan elõállítások és bebörtönzések és indultak felmentéssel végzõdõ
koncepciós eljárások. A miniszterelnök nyilvánosan megdicsérte a brutális rendõrséget, „kiváló munkájukért”. Rámutatott, hogy ezen idõszakban volt a (rendõrséget irányító)
kormány tagja az a Göncz Kinga képviselõ, aki szégyenszemre ma az EP LIBE (Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi) Bizottságának alelnöke. Kérte az elnök úr álláspontját
errõl, s kérte arra is, hogy a bizarr helyzet felszámolása
érdekében intézkedjen Göncz Kinga lemondása érdekében.

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a BARIKÁD c. havilapot (megjelenik minden hó 15-én), a
KÁRPÁTIA c. havilapot (megjelenik minden hónap 11-én),
valamint a Nagy Magyarország címû, kéthavonta megjelenõ
történelmi magazint. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.jobbik.hu, a www.barikad.hu, a www.magyargarda.hu,
a www.utolag.com, a www.magyartaltos.info és a www.
hunhir.hu honlapokon történõ folyamatos tájékozódást. Ezúton
is szíves figyelmükbe ajánljuk az ECHO TV mûsorai közül az
Éjjeli Menedék, a Pörzsölõ, valamint a Világ-panoráma címû
mûsorokat.
Ajánljuk figyelmükbe a Jobbik TV felvételeit. A Jobbik és a
Magyar Gárda tevékenységérõl szóló felvételeket meg lehet
tekinteni a www.youtube.com/jobbikmedia linken.
Amennyiben úgy érzi, hogy ismeretségi körében kevesen
tudnak a pártról és a gárdáról, kérjük, ajánlja beszélgetései
során, vagyis küldje el a honlapok linkjét a tájékozatlan embereknek. Ez azért fontos, mert a média tudatosan félretájékoztatja a közvéleményt velünk kapcsolatban.
Adjon az Isten! A Jobbik szervezetei gomba módon
szaporodnak, taglétszáma napról-napra növekszik. Ma már
nem az a kérdés, hogy a Jobbik ott lesz-e a Magyar Országgyûlésben, hanem az, hogy milyen erõvel. Ha azt akarja,
hogy Magyarországon megtörténjen az elmaradt rendszerváltás, akkor segítse az új erõt – a JOBBIKOT! Minden tenni
akaró embert várunk sorainkba! Ön sem hiányozhat! Jelentkezni lehet: a www.jobbik.hu-n a Tagfelvétel menüponton
történõ bejelentkezéssel, vagy a 06-70-944-3556-os telefonszámon. Szebb jövõt!
Korondi Miklós, a Jobbik Ceglédi Alapszervezetének elnöke

Napkollektorok

Napenergia hasznosítás
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás

06-20/439-1865

melegvíz elõállítás
fûtés rásegítés
medence fûtés, stb.

Napelemek
villamos áram termelés
hálózati és sziget üzemmód
kemping megoldások, stb.

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu, telefonon: 06-70-944-3556
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.
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