Független, élhetõ, büszke Magyarországot!
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Karácsonyi gondolatok...
arácsony közeleg, ami bár vallástanilag nem a legnagyobb keresztény
ünnep, de a legbensõségesebb és a legvarázslatosabb.
Ilyenkor kell, hogy legyen idõnk megállni az élet forgatagában, magunkra és
szeretteinkre gondolni. Végiggondolni a
lassan magunk mögött hagyott esztendõt,
mi történt velünk és a hozzánk közel állókkal. Jó szóval, ajándékkal, szeretetet és
örömet adni másoknak.
Az ajándéknak soha se a forintban kifejezett értékét nézzük, hanem a szándékot,
hogy valakinek mi is fontosak voltunk.
Sajnos ez a szép szokás – mármint az ajándékozás – kezd túlzásokba átmenni. A
fogyasztói társadalommá való átnevelésünk, óriási vásárlási lázzá akarja átalakítani a Karácsonyt. Melynek elsõsorban a
szeretetrõl, békességrõl, megértésrõl kellene szólnia. Hiszen akinek a születését
ilyenkor ünnepeljük, Õ is erre tanított
bennünket, és nem arra, hogy kinek milyen értékes ajándékot vegyünk. Sokszor
anyagi erõnkön felül vásárolunk méregdrága ajándékot, melynek többnyire nem
is mindig örül a megajándékozott.
Karácsony a Megváltónk születésének
ünnepe, ezért szólni kell a szeretet mellett
a tõle kapott legnagyobb ajándékról, a hitrõl is. Ez a legnagyobb kincse az embernek, és ez az, amelyet mindenki birtokolhat. Nem kell hozzá semmi, csupán a lét
maga, és ez, amely nélkül nem ér az életünk semmit se, hiszen akinek hite sincsen,
annak már tényleg nincsen semmije.
Higgyünk magunkban, higgyünk másokban, higgyünk a teremtett világban, de
legfõképpen a teremtõ Krisztusban, hiszen
Õ akkor is segít, mikor már senki nem tud,
esetleg nem is akar. Közhely, de az élet
nehéz és egyre nehezebb, a mindennapok
újabb és újabb kihívások elé állítanak,
amelyeknek csak akkor tudunk megfelelni, ha van erõs hitünk. Hiszen az erkölcstelenség, a pénzéhség, a gátlástalanság lassan mindent elborít, és ebbõl a tengerbõl

csak hittel és szeretettel lehet a felszínen maradni.
Majd mindennap újra meg újra megpróbálni, és töretlen
szívvel és akarattal folytatni az erõfeszítésünket, annak érdekében, hogy egy jobb, boldogabb társadalmat hozzunk létre. Azért, hogy a karácsonyi gyertya fénye és melege ne csak
az ünnepek körüli napokban világítsa és melegítse meg a
rászorulók arcát, kezét, hanem a mindennapokban is.
A tehetõsebbek ne csak ilyenkor nyissák ki pár fillér
erejéig a pénztárcájukat a rászorulók megsegítésére, hanem
az év többi napján is. De legfõképpen az lenne a Karácsony
igazi üzenete mindenki számára, hogy meg lehessen élni
ebben az országban tisztességesen a munkából, a nyugdíjból, és ne kelljen várni az év végi napokra, amikor is többletjuttatásokkal teszik könnyebbé az életet.
Miután a magyarság elhelyezkedése nem azonos az
országhatárokkal, ilyenkor, Karácsony táján emlékezni kell
a 15-20 év elõtti karácsonyokra is, amelyekrõl azt gondolná
az ember, mély nyomot hagytak a magyarságban. A
nyolcvanas évek második felében, Romániában féktelen
erõszak uralkodott, a fejlett és önmagát „magasabb rendûnek” képzelõ nyugat-európai országok hallgatólagos támogatásával. Szinte mindenbõl hiány volt, az emberek nagy
része éhezett, betegek, gyerekek tucatjai haltak meg az
elégtelen orvosi ellátás miatt. A menekültek egyre nagyobb
számban érkeztek hozzánk. Akkoriban az ország példát
mutatott szeretetbõl, egyre-másra nyíltak a befogadó állomások, gyûjtések kezdõdtek. Akinek rokona, ismerõse volt
odaát, szinte minden alkalmat megragadott, hogy segítse
õket. Majd 1989-ben, a karácsonyi forradalommal pedig
végképp sikerült elsöpörni Európa utolsó teljhatalmú uralkodóját, és újból együtt dobbanhatott a magyarság szíve.
Segélyszállítmányok százai indultak Erdélybe, hogy feledtessék az éhezés és a nélkülözés hónapjait, éveit.
Majd eltelt másfél évtized, és egy megosztott, félretájékoztatott, nemzeti érzésétõl, múltjának valóságos megismertetésétõl megfosztott országban – a mai Magyarországon –, nem jött össze annyi szavazat, hogy csak
jelképesen is, de újból egy nemzethez tartozónak tekinthessük a határon kívül rekedt testvéreinket.
Szomorú ez, de belenyugodnunk nem szabad soha!
Amit a politika nem tud, vagy nem akar megoldani, azt
nekünk, nemzeti érzésû embereknek kell elvégezni.
Szerény, de kifogyhatatlan eszköztárunkkal folyamatosan
enyhíteni, ápolni kell az elszakított területeken élõ testvéreink mindennapi gondjait.
Csak úgy tud nemzetünk fennmaradni – a hatalmas idegen nyomás ellenére –, ha összefogunk. Seewald László
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Karácsonyi versek...
Dutka Ákos:

Sík Sándor:

Sajó Sándor:

Karácsonyi
beszélgetés
az Úr Jézussal

Karácsonyi álom

Karácsonyi ének

Magyar karácsony fekete-fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom karácsonyi álom! –

Akkoron csillag gyúlt az égre
És rásugárzott a vidékre,
És Betlehem fölött megállván,
Egy rongyos istálló homályán
Tündöklött már a Glória:
Ott ingecskében, szép fehérben,
Feküdt a jászol szent ölében
Az Isten egyszülött Fia…

Ha e beteg, bolond világra
Uram, még egyszer megszületnél,
Bár milliónyi templomod van,
Kezdhetnél megint Betlehemnél.
Szalmajászolnál rangosabb hely
Uram, tenéked ma se jutna:
Soha messzibb a Te országod,
,,Miatyánkod’’ bár mindenki tudja.
Ha így jönnél Názáretbõl
Sápadtan, fázva, december este,
Az ügyefogyott szenvedõkhöz
Párizsba, vagy Budapestre,
S leülnél az éhezõk közt
S abból, amit valaha mondtál
Mesélnél új vigasztalásul –
Elfognának a tizedik szónál.
Mondjál csak új Hegyibeszédet
S amit mondtál a gazdagokról
S ha gyûlnének az elhagyottak
S szólnál az Írás-forgatókról
S ha megpróbálnád Uram még egyszer
Az Embert rávenni Szeretetre –
Internálnának, esküszöm rá,
Ha nem is vernének mindjárt keresztre.

Álom, álom... Betlehemben
Kicsike Jézus megszületett.
Szép Szûz Mária, egek ékessége,
Mi bûnös lelkünk egy édessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe,
Kicsi Jézuskára rájanevet.
Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus,
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog
Csilló levegõ-égben, boldog fényességben
Nekünk dalolnak angyali karok.
„Dicsõség, dicsõség mennyben az
Istennek,
Békesség, békesség földön az embernek!”
Álom, álom... Kegyes kicsi Jézus,
Panaszkodjunk-e teneked?
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,
Hiszen te jól tudsz mindeneket!
S te, fényes szép angyalsereg,
A békességet is ismered!
A békesség – te jól tudod, – meleg cipõ:
És édesanyja a bánsági búza.
A békesség a nagy hegyek nyugalma:
És homlokukat a Tátra koszorúzza.
A békesség egy csendes kicsi napsugár
talán,
Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:
De máshol még nem látják szegény magyar szemek,
Csak Pozsony õs Dunáján és Szent Anna
taván,
A békesség a kassai harangszó,
S a székely falukon a pásztorok miséje
Kétszerte szent!...
Dicsõség a magasban... Kicsi Jézus,
Tedd, hogy legyen békesség idelent!
Dicsõség, dicsõség a magasságoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.

2. oldal

A hír bejárta a világot,
És jöttek bölcsek és királyok
És együgyûk és pásztorok:
Ott minden lélek egyetérzett
És sírt és álmélkodva nézett
És boldogan fohászkodott:
Örömöt hozván az embernek,
Dicsõség légyen az Istennek!
Ó betlehemi égi csillag,
Világmegváltó Szeretet!
Lásd, én is várlak, várva hívlak:
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!
Lásd, sírva vár egy csonka ország
És gyásza fátylát lengeti,
Ó szánd meg népe árva sorsát
S hozz végre örömöt neki:
Jöjj újra úgy, mint azelõtt,
Hozz duzzadt ágú friss fenyõt
A Tátra s Erdély erdejébõl,
Az elrablottból, – a mienkbõl!
Ó, neked lehet és szabad, –
Neked nem állja utadat
Oláh Heródes, se cseh zsandár,
Mert a te utad magasan jár,
Te angyalként jársz, égi szárnyon,
Te átrepülhetsz a határon,
Mindenhová és mindenhonnan, –
Te sohsem voltál Trianonban...
Ó, szállj le hozzánk, égi angyal,
Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És sok játékot hozz nekünk, –
Mindent, mit vágyunk álmodott:
Sok trombitát és sok dobot,
És sok-sok puskát, kardot, ágyút,
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek fölragyognak,
Boldog Karácsonyt valahára
Szegény-bús-árva magyaroknak!
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Üzenet minden ceglédi, nemmel szavazó
és a népszavazástól távolmaradó állampolgárnak!
Sajnos nektek is köszönhetõ, hogy nem érte el célját a
népszavazás a kettõs állampolgárság ügyében.
Úgy látszik, hogy a hülyeségtõl agytágulásotok, az önzéstõl pedig szívzsugorodásotok van. Lehet, hogy néhányatoknak az utóbbi napokban lelkiismeret-furdalása is
volt, amikor hallottátok, illetve láttátok a mindenható média által közvetített elkeseredést és szomorúságot a határon túliak részérõl. Tudom ajánlani a kitûnõ ceglédi könyvtárat, amely most volt 80 éves, hogy amennyiben nem
rendelkeztek ismerettel Magyarország történelmérõl, kultúrájáról, akkor ott remek könyvek találhatók.
Ha pedig az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai vagy délvidéki magyar emberek magyarságáról akartok közvetlenül
érdeklõdni, akkor a jövõ évi Horvátország-beli, spanyolországi nyaralást cseréljétek fel a Székelyföld hegyeivel. Ahol
ha eltitkoljátok, hogy nemmel szavaztatok vagy nem vettetek rajta részt, ott magyaros, szívbõl jövõ vendégszeretetet
fogtok kapni, valamint a helyiekkel beszélgetve, torokszo-

Támogasd a magyar ipart,
vásárolj magyar terméket!

rító történeteket hallotok arról, hogy milyen rossz „bozgorként” élni azon a földön, amely valaha Magyarországhoz
tartozott.
Javasolnám azt is, hogy látogassatok el a Vajdaságba,
és a szerbek ökleivel ismerkedve tapasztaljátok meg, hogy
milyen az ottani magyaroknak, és nyüszítve tértek majd
vissza az anyaországba, hogy segítsen már valaki.
Mindezek után, ha van egy szemernyi igazságérzetetek,
akkor még van remény arra, hogy a december 5.- i gyalázat
mértékét csökkentsétek, és testvéri szeretettel gondoljatok
a kintiekre.
A tegezésrõl annyit, hogy én csak tegezni tudlak benneteket, de nem azért, mert jó ismerõsök lennénk, hanem
azért, hogy egy maréknyi tiszteletet sem érzek irántatok!
Azoknak a nemzeti érzelmû magyaroknak és a baloldali érzelmû magyaroknak, akik igennel szavaztak, megköszönöm a döntésüket a határon túli magyar rokonaim
és barátaim nevében.
Kökény Ferenc

Böjte Atya: Nemzetünk beteg

Ha Ön minden vásárlásánál csak 500 Ft értékben vesz
magyar terméket a külföldi helyett, akkor ezzel több ezer
magyar munkahelyet menthet meg.
Lehet, hogy olcsóbb a külföldi áru, mint a magyar, de ha
Ön magyar terméket vásárol, ma az Ön munkahelyét,
holnap pedig valamelyik családtagjáét mentheti meg.

*

Bojkott a kínai kereskedõk ellen!
Akinek fontos, hogy a pénzéért minõségi árut kapjon és
érték számára a társadalmi igazságosság, az ne vásároljon
az egyre gyarapodó számú kínai kereskedõktõl!
Többségében hasznavehetetlen bóvlikkal, értéktelen, rossz
minõségû használati cikkekkel és bizonytalan összetételû
élelmiszerekkel özönlik el az országot.
A mûszaki cikkek használata már számos esetben tragédiákhoz (tûzesetekhez) vezetett, az élelmiszereik pedig súlyos egészségkárosodást okozhatnak.
Igazságtalan adózási feltételeikkel pedig jelentõs hátrányba
kényszerítik a tisztességes magyar vállalkozókat.
Meddig tûrjük még?

Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes nyílt levélben fejtette ki véleményét a kettõs állampolgárság elutasításáról:
„Úgy gondolom, hogy mindannyian éreztük, ha nem
is akartuk tudomásul venni, hogy a mi nagy családunk,
nemzetünk beteg. December ötödike szétválasztotta az
egészséges és a beteg részeket. Nem hittem a szememnek,
amikor a televízióban láttam, hogy a kormánypártok képviselõi gyõzelemrõl beszélnek. Kit gyõztek le? A saját népüket” — fogalmaz Böjte atya. „Gratulálok a gyõzelmükhöz
a kormánypártoknak, és konok székelységgel kijelentem,
hogy amíg õk saját népük ellen uszítanak és gyõzedelmeskednek, én árváim nevében nem kérek és nem is fogok
elfogadni tõlük egyetlen vasat sem. Ha már becsületük
nincs, akkor a pénzük tegye õket boldoggá!” — zárja a
levelét a ferences rendi szerzetes.
(Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes Déván egy
árvaházat mûködtet az erdélyi árva gyerekek részére.)

*

(Magyar Nemzet, 2004. december 9.)

Friss „népszámlálási” adatok
2004. december havában

Vállalkozók! Kereskedõk!
Ha Önöknek nem csak az ár a fontos, hanem, hogy ellenõrzött, kiváló minõségû, kedvezõ árú terméket és szolgáltatást forgalmazzanak, akkor lépjenek be az egyre bõvülõ
MAGOR-hálózatba, amely keretében csak jó minõségû
hazai terméket gyártanak és forgalmaznak.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom segít ennek a megszervezésében, hisz mindannyiunk érdeke, hogy minél
több magyar árut állítsunk elõ, és árusítsunk.
A lehetõségekrõl bõvebb felvilágosítást Seewald László ad
a 20/474-3985-ös telefonszámon.

3. oldal

Magyarország felnõtt lakosságának száma:
8.043.763 fõ
Ebbõl „magyar”:
1.516.303 fõ
Egyéb:
6.527.460 fõ
Cegléd felnõtt lakosságának száma:
30.050 fõ
Ebbõl „magyar”:
5.321 fõ
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Elvégeztetett…

NYÍLT LEVÉL

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete megköszöni (pártállástól függetlenül) minden Magyar
Hazafinak a kettõs állampolgárság ügyében leadott „Igen”
szavazatát! Nem rajtuk múlott, hogy a világra szóló szégyen mégis megtörténhetett.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete felháborítónak, és a magyar népre nézve szégyenteljesnek tartja azokat a világra szóló aljas módszereket, ahogyan
a magyar kormány és a kormánypártok a „nem”-re buzdítottak. Az emberiség történelmében e példátlan „tettet”
együtt vittük véghez. Mi magyarok vagyunk ugyanis az
elsõ és az egyetlen olyan nemzet, amely megtagadta a legszentebbet a világon: „saját vérét”. E gyalázatos tett, melyet
december 5-én elkövettünk a határainkon kívül élõ 5 millió
magyar ellen — az emberiség írott és íratlan történelmében
— egyedülálló. Kormányunk aljas szociális-politikai demagógiával uszította a nemzet egyik részét a másik része
ellen. A jelenlegi kormány az elsõ és az egyetlen, aki megtagadta a saját testét és vérét, a nemzetet.
A december 5.-i szavazással nemcsak egy álmot romboltunk le, hanem ezzel együtt „ratifikáltuk” az 1920-ban kötött trianoni békediktátumot, amely ellen már 84 éve küzd
e nép. A magyarságnak 84 év óta elõször nyílt volna lehetõsége arra, hogy fellépjen és tegyen a magyarságra kényszerített békediktátum ellen. Szégyen érte a magyarságot, és
szégyenkeznünk kell gyermekeink és unokáink elõtt e
tettünk miatt.
Azok, akik bármely okból távolmaradtak e szavazástól,
szégyellhetik magukat, hisz: „Vétkesek közt cinkos, aki
néma”.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom továbbra is minden erejével a nemzet egyesítéséért fog küzdeni! Soha nem
nyugszunk bele nemzetünk feldarabolásába! Arra kérünk
minden magát magyarnak érzõ és valló igaz embert, hogy
támogassanak bennünket küzdelmünkben, mert a nemzeti
egység hiánya nemzethalálhoz vezet.
Sajnáljuk, hogy Advent idején ilyen szomorú és szégyenteljes vizsgát tett az ország keresztényi szeretetbõl.
Tudnunk kell, hogy az „Antikrisztus” idejét éli a világ, s
nekünk az lehet a feladatunk, hogy ennek minden erõnkkel
és hitünkkel ellenálljunk.
Jobbik Ceglédi Szervezete, 2004. karácsonyán

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT KARÁCSONYT,
ÉS BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁNUNK!

Cegléd város polgármestere és
képviselõ-testülete részére
Örömmel kísértük figyelemmel éveken át, hogy
Önök a rendszerváltás óta öt székelyföldi településsel
is testvérvárosi kapcsolatot létesítettek. Városunk ezzel
csak gazdagodott. Értékes embereket, közösségeket ismerhettünk meg, bár nagyon keveselltük a testvérvárosok életérõl való bõvebb tájékoztatást a helyi médiákban. Talán, ha erre nagyobb figyelmet fordítottak volna
— ahogyan ezt tudomásunk szerint a testvérvárosok
polgármesterei kérték is Önöktõl —, akkor nem ilyen
eredmények születnek városunkban a kettõs állampolgárságról való szavazáskor.
Önök közül bizonyára többen is jártak ezekben a
városokban és volt alkalmuk megismerni az ottaniak
életét, tapasztalatokat szerezni arról, hogy nincs mit
félnünk azoktól a magyar emberektõl. Dolgosak, tisztességesek, jólelkûek. Ennek ellenére Önök mégsem támogatták egyhangúlag azt, hogy városunk lakóit igen
szavazatokra buzdítsák.
Vajon milyen szívvel mennek el ezután ezekre a
településekre, és hogyan néznek majd az ottani magyarok szemébe?!
Ezek után hogyan gondolják Önök, hogy azokkal
az emberekkel közösen — akiknek nem támogatták
nyíltan a kettõs állampolgárságát — egy székely falut
építsenek fel a Budai úton?!
Vajon mit fognak Önök mondani azoknak az erdélyi
mestereknek, akik önzetlenül és testvéri szeretetbõl
2005. március 15-re helyreállítják a Gubody-parkban
tönkretett kopjafát?
Jobbik Ceglédi Szervezete

FELHÍVÁS!
Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket,
akik szeretnének tenni valamit városunkért.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ
A Jobbik Magyarországért Mozgalom jövõ év január 15én Tápiószõlõsön tartja bemutatkozó gyûlését. Ebbõl az
alkalomból, januári számunkban egy oldalas Tápiószõlõsrõl szóló írással fogunk jelentkezni, melyben összefoglaljuk a helyi iskola körül kialakult eseményeket és tájékoztatjuk olvasóinkat a közmeghallgatáson elhangzottakról.

FELHÍVÁS OLVASÓINKHOZ!
Akinek véleménye vagy észrevétele van számunkra, azt
kérjük, jelezze írásban vagy telefonon. Személyes és családi
indíttatású ügyek kivételével minden témával foglalkozunk, amely a közélet tisztaságát és az erkölcsi tisztulást
segíti elõ. A hozzánk fordulók személyét bizalmasan kezeljük.
A Szerkesztõség

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Seewald László
Elérhetõség: gerjemente@intermail.hu
Tel.: 06-20/474-3985
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