Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke
VI. évfolyam, 7. szám

NEMZETI HÍRLEVÉL

2009. november

JOBBIK – AZ ÚJ ERÕ
Tisztító vihar: Rend, Jólét, Ébredés
A Jobbik történelmi küldetése,
hogy munkájával ne csupán a
közélet felszínén alakítson, hanem képes legyen lenyúlni a társadalom mélyrétegeibe, a kollektív tudattalanjába, és ott átkódolni az évszázadok során berögzõdött negatív programokat. Ehhez
azonban nem akármilyen harcot
kell majd vívnia. Az erõ önmagában kevés lesz. Két másik dologra lesz szükség. A hitelességre,
amely megvan, de könnyen elveszhet, ha nem óvjuk, mint a
szemünk fényét, és a felkészültségre, amely tökéletesen soha
sincs meg senkinek, de mindig
teljes erõbõl törekedni kell rá.
Hitelesség, felkészültség és erõ, ez a
Jobbik hármas fegyverzete abban
a küzdelemben, ami rá vár.
Hitelességünket nem csupán
az adja, hogy tiszták vagyunk az
eltelt idõszak politikusbûnözésétõl, hiszen ez szimplán adottság. Egyszerûen nem voltunk ott,
és így nem is vehettünk részt
benne. Hála Istennek! A hitelességünk valódi forrása szavaink
igazsága és tetteink következetessége. Vagyis az az elszántság,
amellyel a közéletet meg akarjuk
tisztítani minden köztörvényes
bûntõl és minden ártó multinacionális befolyástól.
A felkészültség a Jobbik
legnagyobb próbája. A Jobbik
ugyanis nem asszisztensnek és

passzív nézelõdõnek megy a
nemzet templomába, az Országgyûlésbe. A Jobbik kormányzásra készül, amelynek feltétele,
hogy megfelelõ programmal és
hozzáértõ, tiszta emberekkel
bírjon. Az elkövetkezendõ idõszak legfontosabb
feladata,
hogy ebben is élen
járjunk. A
parlamenti
pártok
– jobb- és
baloldal
egyaránt –
már mindent bevetettek ellenünk, hogy eltapossanak. Rágalmaztak, lenéztek, hazudoztak,
suttogtak, köpködtek, fenyegettek, elhatárolódtak, bíróság elé
állítottak. Ezt persze folytatni
fogják, hiszen bûneik súlya
ugyan nem azonos, de attól még
mind bûnösök. El akarják kerülni
a percet, amikor lerántjuk a leplet
róluk és a lassan ébredõ társadalom számára végre egyértelmû
lesz, ami szinte már ordít: a Parlamentben csak multinacionális
pártok ülnek. De jön végre a
nemzeti erõ!
Az erõ, amely abból fakad,
hogy 1945 óta nem volt az Országgyûlésben alulról szervezõdõ párt. A kommunizmus alatt

(részlet)

pártok se voltak, 1990 után meg
csak azok juthattak az ország kormánykerekéhez, akik valamifajta
homályos és gyanús szervezési
elv szerint odaülhettek ahhoz a
bizonyos kerekasztalhoz.
A Jobbik lehet hatvan év után
az elsõ tisztán alulról szervezõdõ,
az emberek hangját és akaratát
hozó politikai szervezet a döntéshozás legmagasabb szintjén. A
Jobbik, a nemzeti erõ ilyetén megjelenésétõl azért rettegnek anynyira a multinacionális pártok,
mert az nem csupán eggyel több
frakciót jelent majd a padsorokban, hanem az egész, az elmúlt
húsz évben kialakított, háttéralkukra, titkos nemzetközi megfelelésekre és politikusbûnözésre
épülõ rothadt rendszerünk széthullását.
Nem lehet többé elhallgatni a
stratégiai kérdéseket, sem bal-,
sem jobboldalon. Mert ezen üresen kongó oldalak mellett lesz
végre nemzeti oldal, amely nem
engedi tovább a bujkálást, a sumákolást, a mellébeszélést. Mindenkinek színt kell végre vallania
az alkotmányos jogfolytonosságunk ügyérõl, az uniós csatlakozási szerzõdésünk módosításáról, a cigánybûnözés és a
politikusbûnözés felszámolásáról, a multinacionális cégek és a
bankok megadóztatásáról, az
Folytatása a 2. oldalon

M E G H Í V Ó
2009. november 7-én (szombaton) 17 órakor, Cegléd Mûvelõdési Ház Színháztermében
Murányi Levente, a Jobbik országos alelnöke – 56-os elítélt –
„Unióból-Unióba 1956 tükrében” címmel tart elõadást.

GERJEMENTE

2009. november

AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Tisztító vihar: Rend, Jólét, Ébredés...
Folytatás az 1. oldalról

Off-shore kormány? Igen, MSzP!

államadósság újratárgyalásáról, a magyar föld és víz megvédésérõl, az izraeli térhódítás megállításáról, a honvédség és a rendõrség megerõsítésérõl, a
csendõrség felállításáról, a Magyar
Gárda mûködésének törvényi biztosításáról, a magyar állampolgárság megadásáról minden magyarnak, a magyar történetírás vaskos hazugságairól,
az állami egészségügyrõl és még sok
olyan témáról, amelynek már a puszta
felvetésétõl 386 embernek futkos a
hideg a hátán a Parlamentben.
A magyar közélet bûzlõ, fülledt
levegõjének egy tisztító viharra van
szüksége. Jó hír, hogy a felhõk most
nem a mi fejünk felett gyülekeznek.

A világon vannak olyan helyek,
ahol az odatelepült külföldi cégeknek
nagyon minimális adót kell csak fizetniük. Ilyen helyek például Luxemburg,
a karibi térség néhány állama, Ciprus,
stb. Az ide bejegyzett cégek, az úgynevezett off-shore cégek bárhol végezhetik tényleges gazdasági tevékenységüket, az adót az ilyen adóparadicsom-államocskáknak fizetik, azt gazdagítják.
Azt mondják, 80-100 millió forint
éves bevételnél már ,,érdemes” offshore céget mûködtetni. Hogy miért?
Mert Magyarországon a 100 millió
után 40 millió az adó, míg Cipruson
kb. 4 millió. A ,,nyereség” tehát 36 millió, ami a Magyar Államkincstár szempontjából veszteség, adóelkerülés, valamennyiünk megkárosítása. Ez a játék
persze nem százmilliós, hanem százmilliárdos tételekben folyik.
Vessünk egy pillantást a ,,nagymesterek”-re:

Vona Gábor, a Jobbik elnöke

Kóka János off-shore cégének neve:
Corbeil Holdings Ltd (Ciprus); Oszkó
Péter: Meritservus Ltd (Ciprus); Simor
András MNB-elnök: Trevisol Management Services Ltd (Ciprus); Gyurcsány
Ferenc: Altus Luxemburg S.A.H. és
Hazelbrook Consultancy S.A. (Luxemburg). A legtöbb cég mögött Bajnai
Gordon van: Fleminghouse Investments, Vitonas Ltd., Marivaux Ltd.,
Dominato, Arsida, Virini, Nordking
Ltd., mind-mind Cipruson.
Ezek az alakok a közterheket külföldre fizetik, megkárosítva éppen azt
az államot, amit vezetniük kellene. Nekünk a ,,megszorításosdi”-nak nevezett népnyúzás, saját maguknak meg
off-shore cég! Meg BKV százmilliós
végkielégítések, amikrõl most nem is
ejtettünk szót.
Ne felejtsük el, tartsuk eszünkben,
tisztelt Olvasó, ezt a szétrohadt MSZP-s
erkölcsiséget, amikor majd belépünk a
szavazófülkébe!
Csuri Károly

MSzP-MDF koalíció, avagy összenõ, ami összetartozik
Eredetileg a mentelmi jogot azért találták ki, hogy a képviselõ bármit is mondjon nyílt színen az országgyûlésben, ezért
ne lehessen a késõbbiekben felelõsségre vonni. Ma már ez nem így van. A mentelmi jog fenntartását a képviselõk zömében
egymás disznóságainak eltussolására alkalmazzák. Mint most is, az UD Zrt. lehallgatási botrányában.
Az ügyészség kérte a Mentelmi Bizottságot, hogy a két fõkolompos: Dávid Ibolya és Herényi Károly mentelmi jogát
függessze fel. Erre csak azért nem került sor, mert a Bizottság „mszpés” tagjai nem szavazták meg. Miért tette ezt az
MSzP? Mert érdeke fûzõdik hozzá! Legközelebb Ibolyáék szaladnak majd az elvtársakat megsegíteni ,,Normális Magyarország” (MDF) és az ,,Új Magyarország” (MSzP) szlogenek jegyében. Kéz kezet mos...
Csuri Károly

EP-rovat
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 a szemkilövésekrõl és Göncz
Kingáról kérdezte Barrosót
„Az Európai Parlament plenáris ülésén felhívtam Barroso bizottsági elnök úr figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat sajtótájékoztatón ismertette azon jogerõs bírósági ítéleteket, amelyek alapján ma már bizonyosan állíthatjuk: a kormány irányítása alatt álló rendõrség 2006
õszén, egyebek mellett október 23-án brutális támadást
intézett békés polgárok tömegei ellen, számtalan sérülést
okozva. Ártatlan emberek sokasága kapott kártérítést azért,
mert jogellenesen bebörtönözték, megkínozták és hosszas
koncepciós eljárásoknak vetették alá õket. Miután meghívtam az elnök urat és képviselõtársaimat a „Guantanamo
Magyarországon?” címmel tervezett sajtótájékoztatómra,

megkérdeztem: mi a véleménye arról, hogy az EP Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi Bizottságának Göncz
Kinga személyében olyan alelnöke van, aki a szemkilövetõ
kormány tagja volt?
Barroso elnök – sajátos módon értelmezve a kérdést –
úgy válaszolt, hogy a történtek Magyarország belügyei,
amibe az Unió nem avatkozhat be.
Álláspontom szerint ez a megközelítés elfogadhatatlan
és felháborító, különös tekintettel arra, hogy számos más
emberi jogi kérdésben az Unió igenis állást foglal és beavatkozik a tagállamok „belügyeibe” akkor, amikor például a
litván „melegjogokról”, a romák jogvédelmérõl, a néhai
Haider választási sikerérõl, vagy éppen a most a figyelem
középpontjában álló olaszországi állítólagos „sajtószabadság-válságról” van szó.
Felhívom az érdeklõdõk figyelmét, hogy szinte minden
felszólalásom megtalálható az Európai Parlament honlapján,
illetve – hamarosan megújuló – saját honlapomon: www.
morvaikrisztina.hu
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Strasbourg, 2009. október 20.
Morvai Krisztina EP-képviselõ; Független/Jobbik”
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HITELES NEMZETI PÁRTOT A PARLAMENTBE!
G E R J E S Z T Õ
Molnár Oszkár (FIDESZ), Edelény polgármestere ezt mondta: „Szeretem Magyarországot, szeretem a magyar
embereket, és én elõtérbe helyezem a magyar érdekeket a globális pénztõke, ha úgy
tetszik, a zsidó nagytõkével szemben, ami
be akarja kebelezni az egész világot és fõleg
Magyarországot”.
Szegedi Csanád (Jobbik), a magyar parlament plenáris ülésén emlékeztette a kormánykoalíció tagjait vidékellenes politikájukra, ahogy fogalmazott: falurombolásukra. Az EP-képviselõ feltette a kérdést a szocialistáknak, vajon a jövõ évi magyarellenes
büdzsé tervezetét Jan Slota vagy Simon
Peresz ihlette-e? A tervezett költségvetéssel kapcsolatban egyetlen javaslattal
állt elõ: készítõi dobják a kukába.
Szegedi rámutatott: az országot sokszorosan kirabló kormánykoalíció tagjai ismét azokon óhajtják elverni a port,
akiket többszörösen kisemmiztek: a
magyar embereken. A Jobbikos politikus a politikai elit tagjait ingyenélõknek nevezte. Felemlítette a 2,5 milliárdos autópálya-építést, a 100 milliós
nagyságrendû végkielégítéseket, az
500 milliárd Ft-ból épülõ máig befejezetlen 4-es metrót, a forint milliárdokat a „romafelzárkóztatásra”. Végül
emlékeztetett: hamár Draskovicsék
úgyis szeretnek játszadozni a terrorizmus kifejezéssel, a költségvetést bátran
nevezhetik politikai terrorizmusnak.
A Jobbikos képviselõ felszólalásakor
– nem meglepõ módon – az MSzP-sek
kivonultak a terembõl.
Felháborító, hogy a kormánykoalíció, a képviselõk által jóváhagyott Új
Polgári Törvénykönyvben a nagybácsi
feleségül veheti öccsének leányát,
vagyis az unokahúgát; megvalósítva
ezzel a másodfokú vérfertõzést. Szerkesztõségünk gratulációját fejezi ki az
ezt megszavazó képviselõknek, különösen az orvosi diplomával rendelkezõknek.
2009. október 22-én este a Ceglédi
Mûvelõdési Központ Színháztermében
megtartott, az 1956-os forradalom évfordulójára rendezett ünnepségen sokak szerint nagyon hiányzott a pirosfehér-zöld színû nemzeti lobogó.
Lehet, hogy az alpolgármester úr által
eldugott árpádsávos zászló után, már
a nemzeti trikolór is szúrja egyesek
szemét?

Bethlen Gábor Program
A Jobbik Magyarországért Mozgalom programja a lélekszámban,
javakban és szellemében gyarapodó magyar nemzetért
A Gerjemente Szerkesztõsége a választásokig szeretné ismertetni az Új Erõ – a Jobbik
programját. Ezért valamennyi számban 1-2 fejezetet ismertetünk olvasóinkkal.

5. „SOKASODJATOK!”
A társadalmi és gazdasági összeomlással fenyegetõ – a magyarság legsúlyosabb problémáját jelentõ – népességfogyásra egyedül a születések számának jelentõs mértékû
növelése adhat megoldást. Ennek alapján céljaink a következõk:
A már a fogantatásától emberi életnek tekintett magzat valódi törvényi védelme.
A felnevelt gyermek személyi jövedelemadójának 25%-a a szülõ nyugdíját
növelje.
A családi adózás bevezetése a személyi jövedelemadózás helyett.
A lerombolt lombikbébi-program újraindítása és kiemelt támogatása.
Az egészségügyileg nem indokolt mûvi meddõvé tétel eltörlése.
A társadalmi asszimilációra nem alkalmas csoportok tömeges bevándorlásának
megállítása.
6. CSALÁDI HÁTTÉR
Erõs társadalom kizárólag egészséges és biztonságot adó családokra épülhet, ezért szükséges a család intézményének törvényi védelme és pozitív diszkriminációja a közélet
minden területén, legfõképpen az oktatásban, a kultúrában és a médiában. Ennek alapján
céljaink a következõk:
A gyermeket nevelõ anyákat otthon vagy félállásban foglalkoztató munkaadók
számára nagy mértékû adókedvezmények biztosítása.
A fõállású anyaság intézményének biztosítása a legutolsó munkahelyi bér
75%-ának megfelelõen.
Az egyházi esküvõ állami anyakönyveztetése.
A valódi nemzeti és az általános emberi értékeket megjelenítõ közszolgálati
média mûködtetése.
A kereskedelmi adók mûsorszolgáltatására vonatkozó jogszabályok szigorítása,
azok be nem tartása esetében azonnali szankciók életbe léptetése, illetve a
sugárzási jog megvonása.
Az örökösödési illeték eltörlése.

Megválasztották a Jobbik két új
országos alelnökét
Október 24-én tartotta a Jobbik VI.
Országos Kongresszusát, amely esemény több szempontból is rendhagyó
volt. Egyrészt a párt ezen a napon ünnepelte a 6. születésnapját, másrészt
ezen a Kongresszuson alakult meg az
Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetsége, amely nem csupán egy nagy
nemzetközi esemény volt, hanem egy
hatalmas diplomáciai bravúr is a
Jobbik részérõl, hiszen a párt a hazai
politikai életbe is csak nemrég tört utat,
és máris kezdeményezõje lett egy
európai szintû együttmûködésnek. Az,
hogy ez a szövetség Magyarországon
alakult, és ezen belül is a Jobbik születésnapi Kongresszusán, azt jelenti,
hogy a magyar nemzeti párt Európa
egyik legerõsebb politikai erejévé nõtte

3. oldal

ki magát ebben az ideológiai csoportban.
A Kongresszusnak azonban volt
egy harmadik lényeges célja, mégpedig az, hogy a párt két új alelnököt válasszon. A Jobbiknak ez idáig egy elnöke, egy választmányi elnöke és négy
alelnöke volt, de az EP-választások
utáni V. Kongresszus úgy döntött,
hogy a 6 tagú elnökséget a megnövekedett feladatok miatt további két alelnökkel bõvíteni kell. Ezt a kötelezettséget látta el a tegnapi Kongresszus.
A jelen lévõ küldöttek többségének
bizalmát Novák Elõd, a párt sajtófõnöke és Sneider Tamás, Heves megyei
elnök, Eger önkormányzati képviselõje
szerezte meg, így õk lettek a Jobbik új
alelnökei.
barikad.hu
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL

A Jobbik választókerületi
rendezvénynaptára

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!

2009. november 7-én (szombaton) 17 órakor, Cegléd
Mûvelõdési Ház Színháztermében Murányi Levente,
a Jobbik országos alelnöke – 56-os elítélt – „UnióbólUnióba 1956 tükrében” címmel tart elõadást.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.jobbik.hu, a www.barikad.hu, a www.magyargarda.hu,
www.utolag.com honlapokon történõ folyamatos tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az ECHO TVbõl 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.

2009. november 13-án (pénteken) 18 órakor, Nagykõrösön, a Stúdió Moziban, Korondi Miklós, a Jobbik
Országos Választmányának alelnöke „Európai Uniós
választások után, Országgyûlési választások elõtt”
címmel tart elõadást.
2009. november 20-án (pénteken) 17 órakor, Ceglédbercelen, a Mûvelõdési Házban lakossági fórumot
szervez a Jobbik Ceglédberceli Szervezete. Elõadó:
Korondi Miklós.
2009. november 27-én (pénteken) 18 órakor, Csemõben, a Polgármesteri Hivatalban lakossági fórumot
szervez a Jobbik Csemõi Szervezete. Meghívott vendégek: Korondi Miklós, a Jobbik Országos Választmányának alelnöke és Ifj. Hegedûs Lóránt református
lelkész.

Adjon az Isten!
Örömmel tájékoztatom kedves olvasóinkat, hogy Pest megyében az elmúlt idõszakban a következõ településeken alakítottam Jobbik szervezetet:
Vámosmikolán, Leányfalun, Dunabogdányon, Tahitótfalun, Kókán, Hévízgyörkön, Nyáregyházán, Táborfalván, Erdõkertesen, Tápiószelén,
Tóalmáson, Péterin és Tárnokon. Ezzel Pest megyében
már 115 mûködõ szervezete van a Jobbiknak. Fontosnak tartjuk az Önök tájékoztatását pártunk fejlõdésével kapcsolatban, mert a média általában hamisan
ad információt, vagy a demokrácia szabályait megcsúfolva elhallgat bennünket. A Jobbik szervezetei gomba-módra 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!

2009. november 28-án (szombaton) 16 órakor, Tápiószõlõsön, a Faluházban lakossági fórumot tart
Korondi Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke.
2009. november 29-én (vasárnap) 16 órakor, Cegléden, a Szabadság téren adventi keresztállítás.
2009. december 5-én (szombaton) 17 órakor – az
Árulás Napja alkalmából – fáklyás felvonulást tart
a Jobbik Ceglédi Szervezete.
2009. december 11-én (pénteken) 18 órakor, Cegléden, a Mûvelõdési Ház Kamaratermében „Új magyar
Honfoglalás” címmel elõadást tart Szegedi Csanád,
a Jobbik EP-képviselõje és Kõházy Ferenc (FankaDeli)
énekes.

Napkollektorok

Korondi Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke

Napenergia hasznosítás
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás

06-20/439-1865
barikad.hu

magyargarda.hu

melegvíz elõállítás
fûtés rásegítés
medence fûtés, stb.

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

nemzetiegyletek.hu

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.

4. oldal

