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KIMONDJUK. MEGOLDJUK.

Azok
figyelmébe,
akik esetleg
a Fideszre
szavaznának
„Jelentem, Mag y a ro r s z á g o n
rend van. Az országban a közrend és a közbiztonság szilárd.” – mondta Pintér Sándor
belügyminiszter 2014. január
28-án. Csak azt nem tette hozzá, hogy aki ezt beveszi, az
kérdezze meg idegorvosát és
gyógyszerészét.
Igaza lehet Pintérnek, ha
Mexikóhoz, vagy Nigériához
hasonlítja az itteni állapotokat, de ha Ausztriához? Az
ügy érdekessége, hogy az
ominózus kijelentéssel szinte
egyidõben érdi fatolvaj cigányok szamurájkardokkal „intézkedtek” az eljáró rendõrökkel szemben. Ez azonban
nem egyedi eset, felsorolni is
nehéz, hányszor, hol és mikor
támadtak Orbán „rejtett erõforrásai” a rendõrökre, nem
egyszer megfutamítva õket
(lásd: Cegléd, Kékkõ utca,
2012. augusztus). Sõt, az is
elõfordult, hogy egy komplett
rendõrkapitányságot ostromoltak meg (pl. Hatvanban,
Nagykátán).
A Magyar Nemzet egyik
cikkében az idõsek elleni tá-

madásokat elemzi. E szerint
2013 elsõ félévében 35, 65
évnél idõsebb embert gyilkoltak meg. Egy félév 26 hétbõl
áll. Tehát 26 hét alatt 35 gyilkosság! Plusz ide számítandó
a 65 évnél fiatalabb áldozatok
száma! Összességében minden héten két magyart vernek
agyon a „szilárd közbiztonság” jegyében.

A betörések, csalások, lopások száma éves átlagban,
naponta meghaladja a 300-at!
Hogyan is szólt az ígéret? Két
hét alatt rendet teszünk.
Tisztelt Olvasó! Ha Önnek
megfelelõ ez a jelenlegi fülkeforradalmi rend, akkor nincs
más teendõje, mint birkatürelemmel várni, mikor kerül
Folytatása a 2. oldalon
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SZEBB JÖVÕT! SZEBB JÖVEDELMET!
AZOK FIGYELMÉBE, AKIK ESETLEG A FIDESZRE SZAVAZNÁNAK...
Folytatás az 1. oldalról

már sorra Ön/vagy családtagja,
mikor rabolják ki, ölik meg, vagy
csak verik össze némi készpénzért.
Amennyiben így gondolja, akkor
legyen következetes: támadóját
fogadja örökbe, és állja börtönbeli
eltartásának költségeit, mely jelenleg 9000 Ft/nap.
Ha viszont tapasztalatai alapján, Orbántól és Pintértõl eltérõen

másképp ítéli meg a „közrend”
állapotát, és ezen változtatni akar,
akkor az idei választásokon a
Jobbikra tegye az ikszet. 2014-ben
a Jobbikra való szavazás nem
csak politikai állásfoglalás, hanem a nemzeti, etnikai önvédelem eszköze is.
Ezen túlmenõen zsebbe vágó
kérdés is, hiszen Bándy Kata és a

Mi folyik a csapból?
Ha kinyitjuk a csapot, onnan hovatovább nem víz,
hanem rezsi, rezsicsökkentés, rezsiharc, rezsiháború
folyik már éjjel-nappal...
Jó dolog-e az, ha kevesebbet kell fizetnünk? Jó
dolog. E sorok írója megkapta a múlt évi elszámolást,
ezek szerint a rezsidíj csökkentésének eredményeképpen, villany esetén a megtakarításom 7477 Ft, gáznál
13349 Ft. Összesen: 20826 Ft, egy hónapra vetítve kemény 1736 Ft. Ez önmagában üdvözlendõ, de mivel
a nadrágnak két zsebe van, nézzük meg, mi a helyzet
a kiadásoknál? Gyorsvonati pótjegy, megemelt és igen
magas élelmiszer ÁFA, dráguló szolgáltatások, baleseti hozzájárulási adó…, stb. Amennyivel csökkentették a lakosság közvetlen terheit, összegében annyival emelték a termelõüzemek energiaköltségeit. Ezen
emelt költségek pedig megjelennek a termék árában,
ezért kell többet fizetni a hentesnél, péknél, stb.
De az útdíjakból beszedett 60 millárd is beépül a
kenyér, a tej, a cipõ árába, amit végül csak a lakosság
fizet meg. Tehát akkor mi az egyenlege a megtakarításoknak és a plusz kiadásoknak? Mennyivel marad
több hó végén a családi kasszában?
Ez a rezsiháborús csinnadratta valójában két célt
szolgál: az elsõ, hogy javítsa a Fidesz választási esélyeit, a második pedig, hogy elterelje a figyelmet a

cibakházi plébános gyilkosait mi
etetjük, mi tartjuk el, ezek a mi
adóforintjainkból színes tévéznek
a padlófûtéses cellában. A jelenlegi
bûnözõpárti, magyarellenes, raszszista jogrendet fel kell, hogy váltsa a tényleges közrend. Erre a
váltásra pedig csak akkor tud sor
kerülni, ha április 6-án Ön is a
Jobbikra fog szavazni!
Csuri Károly

valódi nemzeti problémákról. (közbiztonsági helyzet,
népesség-csökkenés, trafikmutyi, földmutyi…, stb.)
Kérdések, melyekre a Fidesz nem tud választ adni:
Miért van az, hogy a gázóra csak pörög, de a teavíz
nem akar felforrni? Mi történt a gáz fûtõértékével?
A tûzifával fûtõket miért hagyja ki a csatából a
rezsiharc?
A Fidesz 2010-es választási programjában hol
található ez a rezsiháború?
Már 2010-ben is nagyon magas volt a gáz- és villanyár! Hogy lehet az, hogy a fülkeforradalmi kormány ezt csak 2012. év végén vette észre? Csak nem
az az oka, hogy maguk Orbánék is, hasonlóan az
MSzP-hez, emeltek egy jókorát a gázáron? Nézzük
csak meg, hogy alakult 1 köbméter gáz ára:
2010. február: Bajnai-kormány (121 Ft/m3)
2011. február: Orbán-kormány (151 Ft/m3)
2012. február: Orbán-kormány (154 Ft/m3)
2013. február: Orbán-kormány (137 Ft/m3)
– Hurrá! Hurrá! Magyar csapataink harcban állnak!
Egyébként tavaly a gáz világpiaci ára kb. 20%-kal
csökkent. Ezért Európa-szerte mérséklõdtek az árak.
Amelyekhez itt, Magyarországon, Orbánéknak csak
annyi közük van, hogy demagóg módon maguknak
vindikálják az egészet. Ezen tessék elgondolkodni,
Kedves Olvasó! Csak nem a választási kampány része
Csuri Károly
ez az egész felhajtás?

A Jobbik nyilvánosságra hozta az országos listáját
Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje bejelentette, hogy a
nemzeti párt mind a 106 egyéni
választókerületben állított országgyûlési képviselõjelöltet és azt is,
hogy a Jobbik kampánynyitó rendezvénye február 15-én (szombaton) lesz Miskolcon.
Ezzel a Jobbik a legerõsebb
ellenzéki pártként fog nekivágni

az április 6-i választásoknak. A jelenlegi parlamenti ciklus végén az
látható, hogy a kétharmados ellenszélben az LMP ketté-, míg az
MSZP háromfelé szakadt, viszont
a Jobbik egységes és erõs maradt.
„Egységes pártunk és programunk van” – jelentette ki Vona
Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje és közölte, hogy a Jobbik nem
2. oldal

csupán a kormányt akarja leváltani, hanem az elmúlt 24 év politikai
berendezkedését is. Ugyanis – tette
hozzá – az országnak nem csupán
Orbán Viktor leváltása áll érdekében, hanem ugyanez elmondható
Mesterházy Attiláról, Gyurcsány
Ferencrõl, Bajnai Gordonról, vagy
Fodor Gáborról és Kuncze Gáborról is.
Gerjemente Szerkesztõsége
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A JOBBIK A LEGJELENTÕSEBB ELLENZÉKI ERÕ!
Kik azok a baloldaliak?

Az indonéziai emberünk

A balliberális pártok (MSZP, Együtt-PM, LMP, DK,
Liberálisok) nem mások, mint magyarul beszélõ, zömében Budapesten élõ, „más identitású” emberekbõl álló

Gyurcsány Ferenc számol azzal, hogy ha a politikai hatalmát elveszíti, akkor a vagyonát is elkobozhatják, nehéz idõk várhatnak rá. Ezért a pénzét több,
Európától távoli helyre menekíti.

politikai szövetség, akik mindig akkor ajvékolnak a
legjobban, amikor nincsenek a hatalom közelében.
Õk azok, akik sohasem a magyarság, hanem a saját,
illetve idegenek érdekeit képviselik.
Õk azok, akik a jobboldali magyar kormányokat
próbálják befeketíteni külföldön, legfõképpen az USAban, Izraelben és az Európai Unióban.
Õk azok, akik a rendszerváltoztatás idején egyszer
már összecsomagoltak, de mivel a rendszert váltó erõk
gyengén muzsikáltak, maradtak és tartósan berendezkedtek.
Õk azok, akik keresztényellenesek, akik számára
csak egyetlen Isten létezik, a pénz!
Õk azok, akik érdekeiknek megfelelõen a cigányságot összeugrasztják a magyarsággal.
Õk azok, akik az üzleti célból szervezett egyházaikat beerõszakolják a történelmi (elismert) egyházak
soraiba.
Õk azok, akik elhitetik az emberekkel, hogy a hátrányos helyzetûek és a szegények megmentõi, valójában
pedig azok kifosztói!
Tisztelt Olvasók! Április 6-án a szavazófülkében eldönthetik, hogy idegenszívû vagy a magyar párt képviselõire szavaznak. Akkor lesz szép tavaszunk, ha a magukat baloldalinak hazudott tábor képviselõit végleg
eltakarítjuk a politikai- és közéletbõl, mind országos,
mind pedig helyi szinten! Adja Isten, hogy így legyen!
Gerjemente Szerkesztõsége

www.jobbik.hu

Ezek közül az egyik legjelentõsebb Indonézia, ahol
a mögötte álló Apró-Dobrev család régi szocialista
kapcsolatai vannak a segítségére. A befektetõ, az
Apró Piroska irányítása alatt álló bûnszövetkezet.
Indonéziában a régi szocialista vezetõknek kijáró olajfestményes fogadtatásban részesül Gyurcsány, de
nem õt üdvözli a szöveg, hanem a feleségét, Dobrev
Klárát, rámutatva az ügy valódi gyökereire. Itt a
Dobrev-családot ismerik igazán.
Az üzlet évek óta épül Indonéziában, folyik a
vagyonmenekítés. Egy olyan államba, ahonnan
semmilyen magyar kormány nem hozhatja vissza.

G E R J E S Z T Õ
A Jobbik feljelentést tett a legfõbb ügyésznél az idõközben megszûnt SZDSZ tartozásai miatt. Szilágyi
György pofátlanságnak nevezte, hogy Fodor Gábor és
Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökök annak ellenére indulnak a 2014-es választáson a baloldali összefogás
színeiben, hogy volt pártjuk több százmillió forinttal
tartozik az államnak.
Bûnszervezetben részvétel, hivatali vesztegetés,
illetve különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Jobbik
ismeretlen tettes ellen a Legfõbb Ügyészségnél Simon
Gábor ügyében.
Felháborító, hogy Kövér László, az országgyûlés
(fideszes) elnöke és Mesterházy Attila MSzP-s elnök is
köteles beszédet mondott – nagyközönség elõtt –, mégis
a Jobbikot próbálják szélsõségesnek és demokrácia-ellenesnek beállítani.
Folytatása a 4. oldalon
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AKI VÁLTOZÁST AKAR, AZ SZAVAZZON A JOBBIKRA!
RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 28. (péntek) 18 óra
Lakossági Fórum a Kaszinóban
Meghívott elõadó: SZILÁGYI GYÖRGY jobbikos országgyûlési képviselõ, a Jobbik Budapesti elnöke.
Március 8. (szombat) 16.30 óra
JOBBIK FÓRUM a Kossuth Étteremben
Elõadók: VONA GÁBOR, a Jobbik miniszterelnökjelöltje és VOLNER JÁNOS országgyûlési
képviselõjelölt.
Március 27. (csütörtök) 18 óra
KAMPÁNYZÁRÓ rendezvény
a Kossuth Mûvelõdési Központ
színháztermében
Elõadók: VOLNER JÁNOS országgyûlési képviselõjelölt, DR. NÉMETHY SÁNDOR egyetemi docens,
DÚRÓ DÓRA országgyûlési képviselõ, a Jobbik szóvivõje.

VOLNER JÁNOS

G E R J E S Z T Õ
„Magyarországon rend van” – mondta a belügyminiszter. Ez sajnos igaz, ezt az alábbi rendõrvicc is bizonyítja: Hogy hívják a rendõrt Bécsben, Tel-Avivban és
Budapesten?
– Bécsben: a rend éber õre.
– Tel-Avivban: a rend héber õre.
– Budapesten: a héber rend éber õre...
Csak a Fidesz, csak a KÖZGÉP! – Simicska Lajos
jobban teljesít!
A Jobbik szerint a kormány alantas módszerekkel,
országonként egy-egy szavazóhellyel igyekszik távol
tartani a Nyugat-Európában kényszerbõl munkát vállaló
magyarokat, mert fél tõle, hogy ítéletet mondanak a
teljesítményükrõl.
Hazudott és nagyon felsült a BBC, amikor szándékosan manipuláltak egy Vona Gábor londoni látogatása
alatt készült fényképet.
A Jobbik választási gyõzelme esetén Dr. GaudiNagy Tamás lesz az elszámoltatási kormánybiztos.

országgyûlési képviselõjelölt (Jobbik) AJÁNLÁSAINAK gyûjtése az alábbi
helyszíneken és idõpontokban történik:
Február 17-tõl – március 3-ig (csak két hétig!)
kedden, pénteken, szombaton 9-13 óráig, valamint
csütörtökön 16-18 óráig a Jobbik Irodában (Kossuth
Ferenc 3-5.);
utcai standolások során (piac, posta);
utcákat járunk;
hívásra házhoz is megyünk!
VÁRJUK A NEMZETI PÁRT SORAIBA,
A JOBBIKBA!
Jelentkezni lehet: 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.cegled.jobbik.hu; a www.kuruc.info
honlapokon és olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD
c. színes hetilapot. Keresse és olvassa a minden hónap 11én megjelenõ KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó
magyarok lapját.
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