Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke

NEMZETI HÍRLEVÉL

VII. évfolyam, 1. szám

2010. január

JOBBIK – AZ ÚJ ERÕ
Adjon az Isten!
Sorsfordító boldog új esztendõt kívánok valamennyi kedves
olvasónknak! Ismét elkezdõdött
egy év, amely rögtön egy választási kampánnyal indul, hiszen tavasszal országgyûlési
választások lesznek. Aki az elmúlt 20 év országromboló politikájával meg volt elégedve, az
szavazzon a jelenlegi parlamenti
pártokra, de aki nem, és gyökeres
változást szeretne elérni a hátralevõ életében, õt arra kérem, hogy
támogassa Magyarország egyetlen nemzeti pártját, az Új Erõt, a
Jobbik Magyarországért Mozgalmat! Ahhoz, hogy megfordíthassuk az ország sorsát, valamenynyiük kopogtatócédulájára és
szavazatára szükség lesz, mert
együtt legyõzhetetlenek leszünk!
Szebb Jövõt!
*
A kis figyelemfelhívó után,
engedjék meg, hogy, mint az
Önök országgyûlési képviselõjelöltje, felvázoljam röviden
azokat a gondolataimat, amelyek

számomra a legfontosabb nemzeti minimumot jelentik az ország rendbetétele érdekében.
Kérem, fogadják bizalommal!
Vargabetûk helyett
A magyar nemzet jelenlegi
állapotából történõ kilábalásához
sokan és
sokféle
nemzeti
minimumot határoztak
meg az
elmúlt
idõszakban. A teljesség igénye nélkül felsorolok egy párat:
egységes magyar nemzetet,
keresztény értékekre és erkölcsre
épülõ Európát, külhoni magyar
nemzeti közösségek autonómiáját, gyarapodó magyar nemzetet,
a magyar föld és a földbõl élõk
védelmét, az elszegényedés megállítását, alkotmányos rendet,
mûködõ jogállamot, nemzeti érdekérvényesítést, stb. A listát
szinte a végtelenségig lehetne

M E G H Í V Ó
A Jobbik Ceglédi Szervezete minden kedves érdeklõdõt
szeretettel hív és vár

KAMPÁNYNYITÓ rendezvényére.
Bemutatkozik: KORONDI MIKLÓS
országgyûlési képviselõjelölt.
Meghívott vendég: VONA GÁBOR,
a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.
Idõpont: 2010. február 5-én (pénteken) 19 órakor.
Helyszín: Cegléd, Kossuth Mûvelõdési Központ
nagy színházterme.

sorolni, amelybõl arra lehet következtetni, hogy Hazánkban
igen nagy a baj.
A felsorolástól függetlenül
magam is szeretnék rávilágítani
egy-két, számomra fontos nemzeti minimumra, amelyek teljesülésével nagy lendületet vehetne
országunk a lelki, a szellemi és
az anyagi gyarapodás terén.
Mivel az elmúlt évtizedek
szocializmusa és neoliberalizmusa alatt elvették a magyar emberek három legfontosabb kapaszkodóját: az Isten-hitét, az
erkölcsét és a nemzettudatát,
fontosnak tartanám azok mielõbbi visszaadását a magyar emberek számára. Meggyõzõdésem,
hogy Magyarországon csak akkor következik be igazi változás,
ha a magyar emberek annyi
„vargabetû” után végre megtérnek az Istenhez, a Teremtõhöz.
Ugyanis a jelenlegi parkolópályán addig maradunk, amíg ez be
nem következik.
Nemzetet csak egészséges
lelkületû és fizikumú, kimûvelt
emberekkel lehet építeni, ezért
Folytatása a 2. oldalon

FankaDeli
Albertirsán!
2010. január 27-én (szerdán)
18 órakor, Albertirsán, a Mûvelõdési Házban Kõházi Ferenc
(FankaDeli) nemzeti rapper
„Nem ez volt megbeszélve”
címmel lakossági fórumot tart,
melynek keretében bemutatkozik Korondi Miklós, a
Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje. Mûsort ad: Varga
Szilvia elõadómûvész.

GERJEMENTE

2010. január

LE A DIKTATÚRÁVAL!
Rendõr? Sün? Ávós?
A közelmúltban (novemberben és most januárban) a
rendõrség két alkalommal is, Abonyban és Csömödér
faluban, temetõi szertartást zavart meg oly módon, hogy a
gyászolókat a sírnál végig kamerázta, illetve a temetõ
kapujában igazoltatta. Ez nem más, mint aljas indítékból
elkövetett kegyeletsértés!
Felháborító, hogy mindezt a rendõrség követi el. Hát
hol élünk? Úgy látszik, hogy ebben a diktatúrában már az
egyik legalapvetõbb érzés, a gyász sem sérthetetlen! Ez ellen
minden ép érzésû ember, köztük Szerkesztõségünk is,
tiltakozik!
De nem volt ez mindig így. Jó 18 évvel ezelõtt, ha megpróbálunk visszaemlékezni, az akkori rendõrségnek még
volt valami tekintélye, sõt, bizonyos mértékû köztisztelet
övezte. Lehet, ez utóbbi a köznépnek abból az igényébõl
eredt, hogy miután az oroszok kitakarodtak, itt rend lesz,
és e rendet a rendõrség fogja fenntartani. Még 2005-ben is,
a félpályás útlezárások idején, az irányító rendõröket kávéval, forró teával kínáltuk. Azonban ez a viszony nem volt
ínyére Gyurcsányéknak.
Ugyanis egy diktatúra számára nem elõnyös, ha rendõrségnek jó kapcsolata van a lakossággal, mert akkor nincs
kivel megveretni a népet. Ezért a kormányzat 2006 õszén
lépett, hogy szembefordítsa a rendõröket saját népével. E
mocskos akciónak meg kellett volna buknia a testület
ellenállásán, sajnos nem így történt. Sõt, 2006 óta is tanúi
lehetünk több törvénysértõ, vagy egyszerûen csak aljas
akciónak, amit mundéros alakok követtek el. Például tavaly
július 4-én az Erzsébet téren, vagy a már említett két helyen,
Csömödéren és Abonyban. Utóbbi szomszédos településen
a temetés közben kameráztak, majd annak befejeztével, a
temetõbõl kiinduló gyászoló gyülekezetet igazoltatták fokozott közúti ellenõrzés címén (gyalogosokat, a kapuban)!
Mi a helyzet most, 2010-ben? Tényként leírható, hogy a
Adjon az Isten! Folytatás az 1. oldalról

a legfontosabbnak tartom az egészségügy és az oktatás területének azonnali
rendbetételét. Jelenleg Magyarországon mindkét terület a bizniszrõl és
nem a szakmáról szól. Ma nem egészségügyrõl, hanem betegségügyrõl
beszélhetünk. Véleményem szerint
sokkal olcsóbb egy egészséges társadalmat fenntartani, mint egy beteget.
A pozitív elmozdulást csakis a prevenció, a megelõzés alkalmazása jelenthetné.
Jelenleg az oktatást és a kultúrát
irányító idegenek, nemzeti identitásunk teljes megsemmisítésére törekszenek. Ezt a folyamatot pedig csak
egy nemzeti kormány által bevezetett
hazafias, keresztény értékrendû
oktatással, kultúrával és médiával
lehet megállítani és megfordítani.
Fontos és kiemelt területnek tartom a

rendõrség a jelenlegi hatalom által anyagilag és erkölcsileg
lerohasztott, tekintélyét vesztett, a lakosság szemében hiteltelenné vált testület, melynek bátorsága azonnal elszáll, ha
nem magyarokkal szemben intézkedik. Más vélemény szerint a jelenlegi rendõrség ennek a köztörvényes kormányzatnak a kapcarongya.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy maga az állomány
is megosztott. Minél feljebb megyünk a parancsnoki
hierarchiában, annál több senkiházit találunk. Más szempontból a testület három csoportra oszlik:
Rendõrök: magyar férfiak, akik esküjükhöz híven
próbálnak bennünket és a tisztességet szolgálni. Teszik ezt
nyíltan, mint a Tettrekész Rendõri Szakszervezet tagjai, vagy
ha ehhez még nem csatlakoztak, munkájuk során tisztességes magyar emberként járnak el.
Sünök: elgyávult, gerinctelen egyenruhás massza. Saját
parancsnokaiktól is félnek, anyagilag kiszolgáltatottak. Törvénysértõ, erkölcstelen parancsok végrehajtását is vállalják
a havi fizetésnek nevezett bagó pénzért, mert ha ez is megszûnne, nincs hova menniük dolgozni. Többségük elfásult,
lélektelen fogaskerék.
Ávósok: 2006-ban az ünneplõ tömegeket megtámadó
álarcos droid-csapat. Törvényileg (még) védett, bûnözõ,
szemkilövõ szadista horda. Mindegy, hogy pap, fiatal lány,
külföldi nézelõdõ, országgyûlési képviselõ, lényeg, hogy
ütni-verni, megalázni lehessen.
Még néhány hónap, és az országnak új kormánya lesz.
Elsõ teendõi között rendet kell tennie a rendõrségen belül.
Ávósokra, szemkilövõkre és szemkilövetõkre nincs szükségünk, de a temetéseket megzavartató parancsnokoknak
sincs helyük a magyar rendfenntartó testületekben. Minden
gumibotütést kivizsgálunk, nyilatkozta az ellenzéki párt elnöke. Igen, kivizsgálunk, és az elkövetett jogsértés mértékének megfelelõen keményen megbüntetünk. Addig is jól
gondolja meg mindenki, milyen törvénytelen parancsot ad
ki, vagy annak végrehajtására vállalkozik. Szerkesztõség

kutatás és fejlesztés támogatását, a
magyar feltalálók segítését. El kell
érni, hogy a magyar találmányok
itthon tartásából, annyi évtized után
végre a magyarok profitáljanak.
Az EU-s csatlakozási szerzõdések
tárgyalása során a magyar földet idegenek számára eladhatóvá tették,
amely hazaárulással egyenértékû cselekedet volt. Ha mûködne a mezõgazdaságunk és az élelmiszer-feldolgozóipar magyar kézben lenne, akkor kb.
30 millió embert tudnánk ellátni tiszta,
magyar élelmiszerrel és kb. 1 millió
embernek tudnánk munkát adni. A
magyar föld tele van ásványvízzel,
termálvízzel és ivóvízzel, ezért az
egyik legfontosabb dolog földünk
magyar kézben történõ megtartása.
Fontosnak tartom, hogy az elmúlt
20 év bûnei miatt – pártszínektõl
függetlenül – meg kell, hogy történ-

2. oldal

jen az elszámoltatás! Mivel a Parlamentben csücsülõ pártok képviselõi
kivétel nélkül érintettek voltak, számonkérésüket csakis egy olyan párt
képviselõi végezhetik el, akik a fent
felsoroltak végrehajtásában nem vettek
részt. Jelenleg csak egy ilyen párt van
Magyarországon, az Új Erõ, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom, mely az
egyetlen olyan alulról szervezõdött
párt, amely nem privatizált, nem csalt
és nem lopott.
Véleményem szerint országunkat
csak az Isten-hitben élõ, erkölcsös
életmódot folytató, erõs magyar nemzettudattal rendelkezõ, egységes nemzetben gondolkodó és a feladatokat
szolgálatnak tekintõ emberekkel, az
Új Erõvel lehet megmenteni!
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõjelölt
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Akkor most már az Echo-t se nézzük?
„Ne mutogassatok nekem, mert szeretném elmondani!” Ez a mondat, bármily hihetetlen is, az Echo Tv Kibeszélõ, 2009. június 6.-i mûsorában
hangzott volna el, azonban a nemzetinek beállított tv-csatorna a mûsor
bevezetõjét letiltatta, sõt az archívumból is töröltették. A youtube-bal
is sikerült elintézni a cenzúrázást.
Hogy mirõl is szólt Pörzse Sándor
mondanivalója? Pörzse Sándor a törvénytelen rendõri intézkedésrõl beszélt, amely során a rendõrök könnygázzal és fizikai erõvel próbálták
valójában sikertelenül feloszlatni a
feloszthatatlan Magyar Gárda és
szimpatizánsai által tartott spontán,
békés megmozdulást június 4-én. A
jogtalanul használt könnygáz többeknek komoly egészségügyi problémát okozott. Vona Gábort, az EPválasztáson 15%-ot elért párt elnökét
több gárdistával együtt elhurcolták a
Gyorskocsi utcába.
Joggal tette fel a kérdést, hogy a
média által agyonajnározott jogvédõ
szervezetek és a magukat baloldalinak mondó „békeharcos” politikusok
felszólalásai hiányoztak és ezzel párhuzamosan a hírmûsorok objektív
tájékoztatása szintén. Ezután említette meg, hogy a parlament Emberjogi
Bizottságának elnöke, a fideszes Balogh Zoltán is néma maradt. Ekkor
próbálták lecsitítani a kollégák Pör-

zse Sándort, de õ nem hagyta magát
és elmondta, amit akart. Így érthetõ,
hogy távozása az Echo Tv-tõl nem
véletlen. Vajon kik követik? Vannak
tippjeink. A betiltott adás elérhetõsége: http://barikad.hu/node/44435.
Pörzse Sándor a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltjeként indul
a 2010-es parlamenti választásokon
– jelentette be sajtótájékoztatón Vona Gábor. Pörzse Sándor az országgyûlési választási kampányuk
egyik fõ arca, illetve a január közepén induló Barikád címû hetilap
fõszerkesztõje is lesz – tette hozzá
a Jobbik elnöke.
Pörzse Sándor döntését indokolva azt mondta, hogy 2010-re az objektív újságírás megszûnt Magyarországon, mind a jobb-, mind a baloldalon. Közölte, hogy újságíróként
elfogyott körülötte a levegõ, mert
olyan cenzúrával találkozott, amelyet
nem lehetett felvállalni.
Forrás: barikad.hu

Hetilap lett
a Barikád újságból!
Pörzse Sándor fõszerkesztésével,
január 14-tõl folyamatosan jelenik meg a Barikád c. színvonalas hetilap. Keresse az újságárusoknál! Nem fogja megbánni!
Elõfizetés: az ujsag@barikad.hu
e-mail-címen.

A Fidesz-MSZP fél az elszámoltatástól!
A Jobbik meglepõdve tapasztalta, hogy a 2008. szeptember 1-jén benyújtott
törvényjavaslat a Minõsített adatok védelmérõl, hirtelen milyen fontossá vált
a regnáló hatalom számára, ráadásul elnyerte a parlament kétharmados
támogatását is. A törvényjavaslatot 333 „igen” és 17 „nem” szavazat mellett
fogadta el az Országgyûlés, a média majdnem teljes hallgatása közepette. A
törvény már kihirdetésre is került a Magyar Közlönyben, és 2010. április 1jén lép hatályba.
Az MSZP és a Fidesz-KDNP együtt szavazta meg a törvényjavaslatot,
amely szerint gyakorlatilag bármilyen iratot, bármiért titkosítani lehet, és
ennek felülbírálatát senki sem kérheti. A szocialisták minden bizonnyal a
számonkérésre készülve nyújtották be ezt a javaslatot, a Fidesz pedig talán
már készül saját ciklusára, amelyet a nyilvánosság zaklató tekintetétõl mentesen szeretne eltölteni. Felháborító, hogy a Fidesz ismételten együtt szavazott
az országot kifosztó és tönkretevõ MSZP-vel.
A Jobbik parlamentbe kerülve azonnal kezdeményezni fogja a törvény
módosítását!
3. oldal

Felszínre tör
az IGAZSÁG!

Január 14-tõl kapható a Barikád
hetilap az újságárusoknál. Az Echo
Televízióból az elviselhetetlen cenzúra
miatt távozó Pörzse Sándor lett a hetilap fõszerkesztõje.
Pörzse egyike azon kevés közéleti
szereplõknek, aki hiteles tudott maradni, az igazságot következetesen képviselõ újságíró. A szerkesztõk ígérik,
hogy az Új Erõ Lapja az Igazság Hetilapja is lesz egyben.
A fõszerkesztõ ajánlása:
Tisztelt Olvasó!
Sajnos kijelenthetjük, hogy Magyarországon megszûnt a teljes körû tájékoztatás.
Mind a bal-, mind a jobboldali sajtó pártszócsõvé, sok esetben hecceszközzé silányult. A nemzeti oldalt vagy elhallgatják,
vagy együtt fasisztázzák. Ami nem a parlamenti pártok véleménye, az nem jut el
az emberekhez. Ma már a Draskovics által
bebörtönzött, majd kiengedett kislány sem
mehet adásba. Tényleg ezt várják el a
jobbos nézõk tömegei? Puff neki illúziók!
A héten egy lakossági fórum körülbelül
háromszáz nézõjébõl húszan mondták le a
Magyar Hírlapot. Pedig szinte mind ott
voltak a „hírlapos tüntetésen” tavaly, a farkasordító hidegben...
Ezért, ha kíváncsi az ország valódi arcára,
ha tudni akarja, mi van velünk, minket
olvasson! Fizessen elõ a magunkfajták új
hetilapjára, a Barikád-ra! Adjon az Isten
szebb jövõt! Pörzse Sándor
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
A Jobbik választókerületi rendezvénynaptára
2010. január 27-én (szerdán) 18 órakor, Albertirsán, a Mûvelõdési Házban Kõházi Ferenc (FankaDeli) nemzeti
rapper „Nem ez volt megbeszélve” címmel lakossági fórumot tart, melynek keretében bemutatkozik Korondi Miklós,
a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje. Mûsort ad: Varga Szilvia elõadómûvész.
2010. február 5-én (pénteken) 19 órakor, Cegléden, a Mûvelõdési Központ nagy színháztermében kampánynyitó
rendezvényt tartunk. Bemutatkozik Korondi Miklós, a Jobbik országgyûlési képviselõje. Meghívott vendég: VONA
GÁBOR, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.
2010. február 6-án (szombaton) 18 órakor, Dánszentmiklóson, a Mûvelõdési Házban „Radikális változást!” címmel
lakossági fórumot tart Korondi Miklós, a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje. Mûsort ad: Varga Szilvia elõadómûvész.

Új irodát nyitott
a Jobbik Ceglédi Szervezete
Irodánkban mindenkinek lehetõsége nyílik megismerni a
Jobbik országgyûlési képviselõjelöltjét: Korondi Miklóst, a
Jobbik programját, céljait és mindenki felteheti a még
megválaszolatlan kérdéseit.
A hozzánk betérõk elsõ kézbõl juthatnak hozzá pártunk
programjaihoz és a nemzeti sajtó termékeihez.
Címünk: 2700 Cegléd, Szent Imre herceg út 2. (Szent

Imre herceg út – Pesti út sarok).
Nyitva tartás:
– Február 8-12. között: naponta délelõtt 10:00-12:00-ig,
délután 13:00-18:00-ig.
– Február 12. után: délután 15:00-18:00-ig.
Telefonszámunk: +36 70 944 3556.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Olvasónk nem örült
Orbán pénzkérõ levelének
Levelet kaptam Orbán Viktortól. Kinyitottam a borítékot
és egy csekk esett ki belõle. Az ember az ilyen levelektõl
lesz ideges – nem elég a közüzemi csekkeket fizetni, még
OV is azt küld. Ilyet még legvadabb álmomban se képzeltem a Fideszrõl, pedig õk aztán kapnak állami támogatást bõven, nem úgy, mint a Jobbik.
kuruc.info

Kopogtatócédula leadási helyek
a 15. sz. választókerületében
Cegléd:
– Kút utca 12. (Korondi Miklós lakása)
– Új Jobbik Iroda, Szent Imre herceg út 2. (Szent Imre
herceg út – Pesti út sarok)
– Hadak Útja Könyvesbolt, Teleki utca 18.
Ceglédbercel:
– Somogyi Béla u. 4./a (Meixner lakás)
– Ságvári E. u. 17. (Tamási Attila)
– Liget u. 12. (Méder Mihály)
Csemõ:
– Urbán Pál utca 10. (Vegyesbolt)
– Szent István utca 35. (Erzsébet presszó)
Albertirsa:
– Széchenyi u. 15. (Kádár János lakása)
Dánszentmiklós:
– Irsai út 29. (Buzás Ferenc lakása)
Mikebuda: Fõ út 24. (Mészáros József lakása)
Tápiószõlõs: Kossuth Lajos út 37.
Újszilvás: Széchenyi út 38. (Király lakás)

Ajánljuk figyelmükbe a Jobbik TV felvételeit. A Jobbik és
a Magyar Gárda tevékenységérõl szóló felvételeket meg lehet tekinteni a www.youtube.com/jobbikmedia linken.

barikad.hu

magyargarda.hu

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

