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MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRÛSÉG!
ÜNNEPI NAGYGYÛLÉS és FANKADELI KONCERT
március 15-én, Budapesten, a Deák térnél!
A Jobbik ismét közterületen, a budapesti Deák térnél tartja hagyományossá vált, az 184849-es szabadságharcról megemlékezõ központi nagygyûlését. A koncerttel egybekötött
ünnepség március 15-én, kedden 15 órakor kezdõdik. A rendezvényen felszólal Gyüre
Csaba és Szegedi Csanád, a Jobbik alelnökei, valamint Vona Gábor pártelnök. A nagygyûlés
elején a Gödöllõi Fúvószenekar eleveníti fel az 1848-as katonadalokat, Kossuth-nótákat.
Az ünnepség végén pedig ingyenes FankaDeli koncert szórakoztatja a megjelenteket. A hõsies múlt és a magyar szellem kötelez: „az igazság szabaddá tesz”.

Mi történt az Országházban?
Február 14-tõl folytatódott a parlamenti munka, amelynek során
legnagyobb hangsúly az új Alkotmány tervezetének vitájára helyezõdött. Az MSZP és az LMP nem
vett részt a parlamenti vitában, a
Jobbik félszáz módosító javaslata
közül pedig szinte semmit sem
fogadott be a kormányzó párt.
Végképp egyértelmû vált, hogy
a mostani „alkotmányozás” nem
állítja helyre az erõszakkal megszakított történeti jogfolytonosságot.
A történelmi felelõsség a FideszKDNP-t terheli azért, mert elmulasztja teljesíteni kötelezettségét,
a Szent Korona értékrendjének érvényre juttatását. A kormánypártok a természeti kincsek alkotmányos védelmére irányuló jobbikos
javaslatnál tartózkodtak, a jegybank törvényhozás alá rendelésére
irányuló javaslatunkat pedig leszavazták. Véleményem szerint ez
nem egy nemzeti, hanem egy nemzeti színû szalaggal átkötött, glo-

bális, azaz
fideszes alkotmány lesz,
mely a Liszaboni Szerzõdés magyar
vonatkozású
leképezõdése.
Az elsõ
parlamenti napon interpelláltam a belügyminiszter
urat: „Mikor ébred fel a jogalkotás, avagy a vasúti kábellopás
területén a helyzet változatlan?”
címmel és jeleztem, hogy hamarosan törvénymódosítási javaslatot
nyújtok be a büntetési tételek szigorítására, valamint a színesfém
kereskedelem szigorúbb leszabályozására.
Kérdést tettem fel a belügyminiszternek: „Mi a korrupció, ha ez
nem? Lesz-e végre felelõsségre
vonás?” címmel, melynek során

érdeklõdtem a MÁV CARGO privatizációja során felvett 2 milliárdos sikerdíjjal kapcsolatos felelõsségre vonás után.
A Honvédelmi és Rendészeti
Bizottságnak az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsági tagjaként, szerettük
volna meghallgatni a korrupciós
ügybe keveredett Juhász Ferenc volt
honvédelmi minisztert, azonban õ
alkotmányt sértõ módon nem jelent
meg a bizottsági ülésen.
A MÁV-vizsgálóbizottság tagjaként több volt és jelenlegi vezetõt
hallgattunk meg, melynek során
megállapítható, hogy az elõzõ két
kormány és hozzájuk szoros szállal
kötõdõ egyének esetében már körvonalazódnak bizonyos korrupciós
ügyek, melyek nagyarányú állami
vagyonvesztéssel jártak. Természetesen a vizsgálat lezárása után tájékoztatást fogok adni kedves olvasóinknak.
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ

LAKOSSÁGI FÓRUM

M E G H Í V Ó

Korondi Miklós ogy. képviselõvel és ifj. Pálinkás Miklós
önk. képviselõvel. Helyszín:
Cegléd, Felház utca 62. (Ceglédi Kaszinó) Idõpont: 2011.
március 25. (péntek) 18 óra.

A CIGLE Hagyományéltetõ Egyesület minden kedves érdeklõdõt
hív és vár IFJ. TOMPÓ LÁSZLÓ irodalomtörténész, az Atilla Király
Népfõiskola óraadó tanára irodalomtörténeti elõadására. Téma:
TORMAY CÉCÍLE: „BUJDOSÓ KÖNYV” c. mûve. IDÕPONT: 2011.
március 18. (péntek) este 18 óra. HELYSZÍN: Cegléd, Felház utcai
KASZINÓ.
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Államilag támogatná a devizahitelek forintosítását a Jobbik
A miniszterelnök a meglevõ otthonok
megvédése mellett tette le voksát, azonban azt is kijelentette, nem támogat
olyan javaslatot, mely a költségvetés
további megterhelését jelentené. Ez
azonban a Jobbik számára elfogadhatatlan, hiszen a hitelfelvevõknek, a bankoknak és az államnak közösen kell viselniük a devizában történt eladósodás
többletterheit. Jelenleg viszont ezek a
terhek csak és kizárólag a hitelfelvevõket
sújtják – jelentette ki Hegedûs Tamás,
parlamenti sajtótájékoztatóján.

gekbe került hitelintézetek konszolidációjára, akkor igenis nagyságrendileg

Meg kell jegyezni, hogy ha a költségvetés ezermilliárd forintokat költött
az elmúlt években a pénzügyi nehézsé-

tizedekkora összeget rá kell szánni a nehéz helyzetbe került magyar családok
megsegítésére is. A Jobbik fenntartja a

javaslatát, amely a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításából fedezné a
devizahitelek megemelkedett költségeit.
Jelenleg 800 milliárd forintra tehetõ
az árfolyamemelkedések miatt megnövekedett terhek mértéke, holott ez az öszszeg májusban még 500 milliárd forint
volt. Ezt az összeget kellene a bankok,
az ügyfelek és az állam között arányosan
szétosztani.
A Jobbik az eddig megszokottak szerint konkrét javaslatokat tesz majd a devizahitelesek megsegítésére. Ilyen javaslat például a devizahitelek forintosításának állami támogatása is.

„Gens Hungarorum
eliminare necesse est”

Pest megye 18 településén
megszûnt a közétkeztetés

Egy német-bajor római katolikus püspök ezen kijelentése
jutott eszembe, amikor megláttam tegnap a kristálycukor árát.
350 Ft/kg! Vagyis itt, Magyarországon, ahol minden feltétel
adott a cukorrépa-termesztéshez, a cukor, mint alapvetõ közszükségleti élelmiszer, lassan megfizethetetlenné válik a hazaiak számára.
Hogyan jutottunk idáig? A gyökerek az Antall-kormányig
nyúlnak vissza. Valahol ugyanis elhatározták, hogy a magyar
élelmiszeripart (is) privatizálni kell, de ennek során magyar
ne jusson feldolgozó tulajdonhoz. A parancsot túlteljesítve, az
Antall-kormány és az Állami Vagyonügynökség korrupt, becstelen, hazaáruló gazemberei szinte mindent a külföldi rablótõke
kezére juttattak. Az étolaj-, a konzerv-, a csokoládé-, a szeszés a cukoripar csaknem 100%-ban német, francia, olasz, osztrák
tulajdonba került, az eredeti értékek töredékéért. Sokszor az
elsõdleges cél nem is az adott feldolgozóipar, hanem a ráépülõ
piac megvásárlása volt. Aztán a dolgozókat szélnek eresztették,
a gyárat bezárták, az általa korábban gyártott áruféleséget
pedig behozták külföldrõl. Valójában a nyugat-európai élelmiszeripari szemét lerakodó piacává váltunk.
Valamikor 12(!) cukorgyár volt Magyarországon. 2005-ben
már csak 8 mûködött. Mintegy 6 éve találták ki Brüsszelben,
hogy óriási cukor-túlkínálat van a világon. Európában is nagy
a felesleg, ezért csökkenteni kell a termelést, és majd behozzuk
a sokkal olcsóbb nádcukrot. A támogatott gyárbezárási kampány
Magyarországon lett a „legeredményesebb”, már csak Kaposváron üzemel, az is az osztrák Agrana cégé. Végeredmény:
teljesen kiszolgáltatottá váltunk a cukor vonatkozásában is. De
hát ez volt a gyarmatosítók célja: kiszipolyozni, pusztítani azt,
ami a Kárpát-medencében van. Így aztán ne csodálkozzunk a
cukor árán, úgy emelik, ahogy akarják, vagy ameddig tûrjük.
E sorok írójának volt lehetõsége 2007-ben Franciaföldön
rövid tanulmányutat tenni. Amikor megkérdeztük, hogy itt
mennyivel csökkent a cukorrépa-termesztés, a francia paraszt
azt válaszolta, hogy dehogy csökkent, sõt növeltük, mert ez
nagyon jó, hasznos üzlet.
Egyébként a címben szereplõ fõpapi kijelentés magyarul:
„A magyarok nemzetségét kiirtani szükséges.” Csuri Károly

A Jobbik Pest Megyei Közgyûlésének frakciója megdöbbenve értesült, hogy a megyei intézmények közétkeztetését végzõ
Hungast Kft. a hétfõi testületi döntés ellenére felfüggesztette
az iskolák étkeztetését. A felfüggesztés – egyelõre – nem terjed
ki a szociális intézményekre, de itt is csak a raktárkészlet erejéig, csökkentett módon oldja meg a cég az ellátást. Összesen 18
oktatási intézmény 2872 tanulója már az intézményeik által
elõteremtett vajas kenyeret volt kénytelen ebédelni.
Felháborító, hogy a kétharmados fülkeforradalom után fél
évvel gyermekek éhesen mehettek haza az iskolákból. A Jobbik
azt az információt kapta, hogy a melegétkeztetés ügye legkésõbb a jövõ hétfõre megoldódik, ám a frakció tagjai ezt az
információt már egyáltalán nem hiszik el, hiszen az elmúlt
két hónapban a Fidesz számtalan figyelmeztetés ellenére sem
vette komolyan a közétkeztetéssel, a bérek kifizetésével, valamint az intézmények mûködtetésével kapcsolatos aggályokat,
jajkiáltásokat.
Nemcsak a közétkeztetés, hanem gyakorlatilag minden
létezõ önkormányzati terület végveszélybe került Pest megyében, köztük a munkabérek utalása is. A Jobbik Pest megyei
frakciója ezért azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul
függessze fel a pazarló és sehová sem vezetõ költekezéseit.
Értjük ez alatt például a Hujber-féle vértesi szalmaerõmû 32
milliárd forintos beruházási támogatását, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kifizetett 2 milliárd forintos tanácsadói szerzõdéseket, a soros uniós elnökség biztosítási feladataira feleslegesen elköltendõ milliárdokat, az állami Audi-bérléseket.
A megyék nem öncélú egységek, hanem az ott élõ emberek
mindennapi életét segítõ, gondoskodó szervezetek. Felháborító,
hogy a kormány csupán szavakban nyugtatgatja az embereket,
de semmit sem tesz a legsúlyosabb problémák megoldására,
jelesül az önhibájukon kívül eladósodott megyei önkormányzatok konszolidálására. Ha a kabinet két héten belül nem tesz
érdemi lépéseket Pest megye konszolidálása érdekében, a
Jobbik tüntetéssorozatot is kész szervezni, hogy így tiltakozzon a látszatkormányzás és a tétlen döntéshozók ellen.
Csanádi Gábor
a Jobbik Pest megyei frakcióvezetõje
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Önök elsikkasztják
a magyar rendszerváltást!

Vona Gábor:

Vona Gábor:

Vona Gábor napirend elõtti felszólalásában emlékeztetett
arra, hogy a 2006 õszi eseményekkel kapcsolatos titkosítások
immáron nyilvánossá váltak. Véleménye szerint a szocialisták
pártpolitikai célokra használták fel a társadalmat. Kijelentette:
2006-ban azért nem volt forradalom, mert amikor megvolt a
társadalmi lehetõség rá, akkor a fideszes politikusok elmenekültek a sorsuk elõl. Felidézte,
hogy a Fidesz nagygyûlésére érkezõ embereket
a rendõrök könnygázzal és gumibottal ütötték, miközben a párt vezetõi páncélozott autókkal menekülnek el a helyszínrõl.
Ismét jön a sors – mondta, ez pedig a 2/3os többség. Vona Gábor véleménye szerint amit
a kormány mûvel, az megcsúfolása az alkotmányozásnak. „Ez
a magyar rendszerváltás elsikkasztása, az elmúlt húsz év folytatása” – húzta alá. Felhívta a figyelmet olyan csapdahelyzetekre, melyekre a kormány még mindig nem talált megoldást.
Ilyen csapdahelyzetnek nevezte meg például a demográfiai
helyzetet, adósságcsapdát, nemzetközi csapdát, a romló közbiztonságot, körbetartozást, devizahitelesek problémáját, valamint
az elszámoltatás kérdését.

Találós kérdés: Melyik intézményben találja meg
az alábbiakat együttesen?
Helyben kialakított bolt.
10 ezer kötetes könyvtár.
Kilenc(!) sportpálya és tornaterem.
Színházterem.
A szakkörök tartására alkalmas melléképületek (fazekas kör,
festészet, sakk szakkör, számítástechnika szakkör, zene szakkör,
életvezetési szakkör, ahol fõzõcskézni lehet).
Tanterem és ökumenikus imaterem.
Egészségügyi blokk.
Változatos étrend.
Minden szobában televízió.
Padlófûtés.
A nyerteseink azok a kedves olvasók, akik a szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetre tippeltek. Köszönjük, hogy adójával
hozzájárult! A börtön 8 milliárdba került, az állam tulajdonában
maradt, de évi 2 milliárdot fizetünk az üzemeltetõnek 15 évig.
Ez összesen 30 milliárd Ft. Ezt nem lehetett volna másra költeni?
2 milliárd Ft évente 800 rab után! 2,5 millió Ft/rab/év – és Ön
mennyit is keres egy évben? További jó munkát kívánunk!

Patkányvilág
Magyar vagy? – Akkor szembe kell nézned és számolnod
kell a következõkkel:
– Meglopnak, kirabolnak, kifosztanak. Nyílt erõszakkal vagy
a céltudatosan meghozott törvények mögé bújva, alattomos
módon elveszik anyagi javaidat, pusztítják szellemi értékeidet.
– Az, aki magyarra támad, büntetlenséget élvez, a kifosztóknak jogi mentességük van ma az országban. A néhány kivétel erõsíti a szabályt.
– A támadás ellen a magyar nem védekezhet, ha megpróbálja, jaj neki.
A betörések mindennaposak. Elviszik a tyúkot, a láncfûrészt, amivel majd az erdõt lopják. A diákot kirabolják a vonaton. Szinte minden héten agyonvernek egy öreget a nyugdíjá-

Orbán-csomag

Megismerhettük, bár továbbra is homályosan, mit is takar
a Fidesz „strukturális reformcsomagja”. Matolcsy György maga
mondta a bejelentéskor: másfél-két év kíméletlen reformprogramot kell végrehajtanunk. Engedjék meg, hogy hosszas
kommentár nélkül néhány olyan pontot kiemeljek, amely
magért beszél.
– „Kíméletlen reformprogram”. Talán ez valami Freud-i
elszólás lehetett. Nem hiszem, hogy a Fidesz
sajtóosztálya repdesett az örömtõl, amikor Matolcsy száján kicsúszott az igazság.
– Orbán nem adta az arcát a bejelentéshez,
hanem meggyötört tekintettel hallgatta végig
azt az elsõ sorból. A piszkos munkát leszervezte, de ettõl még a tény, tény: visszatértek az
elmúlt 20 év politikájához, a megszorításokhoz, amely a nyugdíjasokat, a betegeket és a munkanélkülieket
fogja leginkább sújtani.
– A miniszterelnök facebook-ján már a számonkérést sürgette. Ez a hang fel fog erõsödni, mert a csomagról ezzel a ricsajjal akarják majd elterelni a figyelmet. De felteszem a
kérdést: Ki a fene akadályozza Orbán Viktort abban, hogy elszámoltasson? 2/3-os kormányfõ. Ne javasolja az elszámoltatást, hanem csinálja, mert ez így hiteltelen.
– A megszorítások érvényben hagyják a korábbi szocialista
megszorításokat, azokra épülnek rá új terhekként.
– A meghirdetett gazdasági szabadságharc még mielõtt kitört volna, már véget is ért. Az egész Orbán-csomagnak IMFdiktátum szaga van.
– A kormány most jön rá, 2011-ben, hogy az államadósság
a legnagyobb baj? Mióta is szajkózzuk mi ezt?
– Az államadósságtól pedig megszorításokkal Magyarország már nem fog megszabadulni, idõlegesen csökkenthetõ,
de mivel az kódolva van a rendszerben, újra visszalopakodik.
Ezért ez az újabb csomag egy újabb értelmetlen áldozatvállalásra kényszeríti a magyar társadalmat egy délibábért. Az
államadósságot tehát újra kell tárgyalni (újrarendezés, átütemezés, moratórium, részleges leírás, stb.), mert ha ebben nem
leszünk aktív kezdeményezõk, majd passzív szenvedõként
kényszerít rá bennünket a kíméletlen törvényszerûség.
A bejelentett megszorító csomag – amelyet a Fidesz, ahogy
korábban a szocialisták is, elnevez majd minden földi jónak,
csak hogy ne kelljen bevallani, hogy megszorítás: A Széll
Kálmán-terv pedig egy elbizonytalanodott kormány kétségbeesett, széllelbélelt kísérlete, amely nem hogy 2018-at, de még
az idei év végét sem éli majd meg. Elfújja a szél...
ért, vagy csak úgy gyerekcsínyként. Persze, „magasabb” szinteken már nem ajtót, ablakot lopnak, hanem milliárdokat. A
hat legnagyobb magyarországi bank napi nyeresége több milliárd forint. És még ezek akarnak kilakoltatni! A TESCO, nyeresége után Angliában 25%-kal adózik, itt 1.6% adót fizet. Ez
akkor hány milliárd? MÁV CARGO, MALÉV, moszkvai kereskedelmi székház, stb. Csak Moszkvában legkevesebb 7 milliárd
forintot privatizáltak el. Természetesen vannak kifinomultabb
gazemberek is, pl. az úgynevezett „filozófusok”. Akik a közpénzbõl kis híján fél millárdot filozofálgattak el. Persze, gyanúsított még sehol sincs, csak nyomozgatnak, nyomozgatnak,
majd csak telik az idõ és jön a feledés jótékony homálya.
A támadások kapcsán meg kell említeni a médiatörvényt.
Lehet róla vitatkozni, hogy jó vagy rossz. Akármilyen, akkor
Folytatása a 4. oldalon
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GERJEMENTE

2011. március

ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Patkányvilág... Folytatás a 3. oldalról
sincs hozzá köze hozzá se Brüsszelnek, se Németországnak.
Érdekes, hogy amikor Francia- vagy Olaszországban elfogadták az ottani médiatörvényt, a mi balliberális házi patkányaink
meg sem mukkantak. Csak amikor veszélyeztetve látják saját
anyagi- és hatalmi pozíciójukat, meg a magyart pocskondiázó
szabadságukat, akkor rohannak visítozva Brüsszelbe.
Lassan itt lesz a fülkeforradalom elsõ évfordulója, de a
gazemberek 99%-a nincs börtönben. Miért van még mindig
szabadlábon Biszku, Fekszi, Hagyó, Veres, Gergényi, Gyurcsány...? A vörösiszap és a pesti diszkókatasztrófa okozói? A
Fidesz-ígérte elszámoltatás jelenlegi gyakorlatára két példa:
1. Elsíboltatok 7 milliárdot Moszkvában. Ejnye-bejnye. Ilyet
még egyszer nem szabad csinálni. Menjetek haza békével.
2. Biszku elvtárs, nem az a baj, hogy tönkretettél néhány
ezer családot, hanem az, hogy tagadod a gyilkosságokat. De
ne aggódj, a bíróelvtársak majd elévültetik a dolgot, élvezd
háborítatlanul a 600 ezres nyugdíjadat. Megjegyzés: a Parlament
illetékes bizottságában a fideszes képviselõk nem szavazták
meg a volt állampárti vezetõk óriási nyugdíjainak visszanyesését. Akkor most mirõl van szó: elszámoltatásról-e, vagy a
kétharmadnyi szavazó szembeköpésérõl?
Honvédségünk hadrafoghatósága nulla, a rendõrség olyan,
amilyen. Egy sárkeresztúri idõs hölgy mondta egy rendõrnek,
hogy éjszakára az ágya mellé teszi a vasvillát és ha valaki
bejön, abba beleszúrja. Erre mit válaszolt a rend õre?: „Ne tegye
asszonyom, mert akkor magát fogják meghurcolni.”
A németországi dioxin-botrány miatt a Magyar Köztársaság
fõállatorvosa 2011. január 19-i határozatával elrendelte a német
húsimport-tételek szigorú ellenõrzését. E határozat 1 hónapig
sem élt, azt a fõállatorvos „az Unió masszív politikai és gazdasági nyomására” február 10-én visszavonta.
Itt tartunk most, 2011 tavaszán. A magyar nem védheti meg
magát, már arra sincs joga, hogy egészségét megvédje. Mindez
ki(k)nek áll érdekében? Jól van ez így, magyarok?
Csuri Károly

Szebb Jövõért Polgárõrség Ceglédbercelen!
Ceglédbercel is csatlakozott a Szebb Jövõért Polgárõr Egyesülethez! Célunk volt, hogy a közbiztonságot növeljük községünkben. Február 27-én 16 fõ tett sikeres vizsgát. A korosztály
változó, van nagyon fiatal, de 56 éves tagunk is. Szeretnénk
minél több aktív, megbízható tagot toborozni, hogy rendszeresen, kellõ létszámmal tudjunk jelen lenni az utcákon. A járõrözés mellett fontos feladatnak érezzük, hogy segítsünk a
falunak. Terveink között szerepel:
– Az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági
vonatkozású elõadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások
szervezése;
– iskolai bûnmegelõzõ-, nevelõmunkában való részvétel;
– lakossági vagy más rendezvényeken rendezõi feladatok ellátása;
– katasztrófavédelmi és kárelhárítási munkálatok végzése.
Az egyesület mûködése teljesen önköltséges, ezért szívesen
várunk anyagi, illetve tárgyi segítséget, pl. elemlámpa, benzin,
gázolaj. Elérhetõségünk: 06-30-356-64-98 telefonszámon. A
helyiek örömmel fogadták kezdeményezésünket, igyekszünk
megszolgálni bizalmukat!
Finszter Péter

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ fogadóórája minden hónap második péntekjén 9-11 óráig, IFJ. PÁLINKÁS
MIKLÓS önkormányzati képviselõ fogadóórája minden hónap
utolsó csütörtökén 15-16 óráig tart. Helyszín: a Városháza aulájában található képviselõi fogadószoba. Megközelíthetõ: a Kossuth Ferenc utca felõl, az önkormányzat udvarán keresztül.

JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA
Minden csütörtökön délután 15-17 óráig. Helyszín: Alkotmány
utca 11.

LAKOSSÁGI FÓRUM CEGLÉDBERCELEN
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ lakossági
fórumot és parlamenti beszámolót tart Ceglédbercelen,
2011. március 18-án, 17 órai kezdettel. A rendezvény
helyszíne: Dózsa György Mûvelõdési Ház. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FIATALOK! VÁRUNK BENNETEKET
AZ IFJÚSÁGI TAGOZATBA!
A Jobbik Ceglédi Ifjúsági Tagozata tagfelvételt hirdet
minden 14-25 éves igaz magyar, nemzeti érzelmû fiatal
számára. Jelentkezni lehet a +36-30-689-8498-os telefonszámon, illetve az ignaczeva@fibermail.hu-n.

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse minden csütörtökön a BARIKÁD c.
színes hetilapot, melynek egyik szerkesztõje a Jobbik Ceglédi
Szervezetének alelnöke. Keressék a KÁRPÁTIA c. havilapot,
mely megjelenik minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!
A KÁRPÁTIA a gondolkodó magyarok lapja, markánsan
nemzeti kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a megoldást,
az alternatívákat keresi és gyûjti össze. Kíváncsiak az igazságra? Akkor rendszeresen tájékozódjanak a Gerjemente c. hírlevelünkbõl!

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.cegled.jobbik.hu honlapunkat, melyen megtalálhatják
országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait is,
továbbá számos érdekes írást. Ajánljuk a www.jobbik.hu és a
www.barikad.hu honlapokon történõ folyamatos tájékozódást.

BARANTA
Baranta Hagyományos Magyar Harcmûvészet edzések indulnak márciustól minden héten kedden és csütörtökön 18.30tól. Helyszín: Cegléd, Losontzi Iskola tornaterme. Jelentkezni
lehet Bekõ Dezsõnél, a 06-309-633-741 telefonszámon.

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható
Felelõs kiadó: a Jobbik Ceglédi Szervezete – Szerkesztõ: Korondi Miklós – Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
Tel.: 06-70/944-3556 – E-mail: cegled@jobbik.hu – Példányszám: 6000 db – Nyomda: Offset Nyomdaipari Kft., Cegléd
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