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Lesz még tavasz...!
nehéz, rossz helyzet elmúlását
mindig nagyon várja az ember.
Így vagyunk ezzel az idei téllel is, amely
késõn jött, sok borsot törve az orrunk alá.
Ám, amíg a telet elõbb vagy utóbb,
biztosan elkergeti a tavasz, addig a rossz
„politikai idõjárástól” sokkal nehezebb
megszabadulni.
Ezt a nagyon rossz politikai idõjárást
– még bõ egy évig – a legújabb kori történelmünk legvisszataszítóbb, legnemzetellenesebb kormányunk okozza. Lehet, hogy a gazdasági mutatók biztatóak,
de az ország nagyobbik felének jelentõsen visszaesett az életszínvonala az utóbbi hónapokban.
Elképzelhetõ, hogy a pénzromlás csak
tényleg pár százalék hivatalosan, mégis
az emberek, a családok egyre nagyobb

hányada ezt se tudja kigazdálkodni. Hiszen jövedelmük
nem vagy csak alig emelkedett az utóbbi idõben. Sokan
hónapról-hónapra duzzadó adósságot görgetnek maguk
elõtt, a visszafizetés legkisebb reménye nélkül. Van, aki
hitelhez folyamodik, ami csak újabb terhet jelent számára.
Sokan bedõlnek a hirtelen pénznyerési lehetõséget kínáló telefonos játékoknak, ami csak ritkán nyújt igazi
pénzszerzési lehetõséget, ellenben hatalmas hasznot a
szolgáltatóknak! A szerencsét próbálóknak pedig magasabb számlát – mókuskerékbe kerülve így –, hisz most
már azt a telefonszámlát sem tudja kifizetni, amitõl szorult helyzetének a feloldását várta.
Megnõtt a Szerencsejáték Rt. forgalma is, hiszen sokan
Fortunától várnak segítséget anyagi bajaikra. Amit a
társaság díjainak növelésével, kockázatmentesen ki is
használ. Azt már régen kimutatták, hogy ha szegényedik
egy társadalom, akkor ugrásszerûen megnövekszik a szeFolytatása a 2. oldalon

Wass Albert:

Wass Albert:

Ki a magyar?

Idegen tavaszban

Ki a magyar hát, cimbora?
Te, vagy én? Vagy a harmadik?
Nosza döntsük el szaporán,
míg el nem süllyed a ladik!
Ragadjunk hát lapátot, csákányt,
evezõt! Eb ura fakó!
Így csináljuk már ezer éve,
ez hát nekünk való!
Aztán, ha majd holt tetemünket
kiveti a víz a partra:
magyar leszel Te is, én is,
a harmadik is, mind, mind, kit halva,
bevert fejjel, némán, gyászban
fektethetünk a ravatalra.

Ugye pajtás, ma Te is érzed:
ez itt nem a mi tavaszunk.
Idegen éghajlat alatt
pusztuló gyümölcsfák vagyunk.
Virágtalanok itt az erdõk.
Nem jó itt nekünk, Kenyeres.
Szelek s madarak rendre jõnek,
de egy se bennünket keres.
Mit ér, hogy a gyümölcsfák vagyunk,
ha lefagy rólunk a virág,
idegen éghajlat alatt
penész gyötör és moha rág?
Gyökerünket keleten õrzi
valami babonás varázs
s ebben az idegen tavaszban
lassan megöl a hervadás.
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Lesz még tavasz...! Folytatás az 1. oldalról

rencsejátékok iránti igény, mint a menekülés egyik lehetséges eszköze.
Tehát szenved, és küszködik az ország nagyobbik
hányada, a mesterségesen létrehozott pénzhiány miatt.
Amíg a gazdák tüntetnek a visszatartott és ki nem
fizetett támogatások és egyéb juttatások miatt, és az
önkormányzatok százai kerülnek nehéz helyzetbe, adósságba, hogy mûködtessék intézményeiket valamilyen
szinten, addig a társadalom néhány százalékot kitevõ
rétege soha nem látott gazdagságban él, nem is titkolt
módon az adófizetõktõl ilyen-olyan módon megszerzett
milliárdokon. (Csoda-e, hogy ilyen nálunk az adófizetési
fegyelem, amilyen? – Szerk.)
Az idei télen hivatalosan, több mint 100 ember fagyott
meg, de ki tudja, a senki által nem keresett nincstelenek
között mennyi a ténylegesen kiszenvedettek száma, hiszen megszámolni se lehet õket. Csak az látja, hogy
mennyien vannak, kinek nem térkép e táj, és az utcán
járva-kelve látja szaporodó számukat. Tudom, egy részük
önhibájából került oda, de szép számmal vannak tönkretett, kisemmizett emberek közöttük, akikre nemcsak
Karácsonykor kellene gondolni.

Súlyos, feszítõ és sürgõsen megoldandó helyzet ez,
hiszen amíg milliókat, milliárdokat költenek enyhén szólva is kétes értékû, sok esetben semmilyen értéket nem
képviselõ filmekre, rendezvényekre, addig a társadalom
egyik fele szemünk elõtt nyomorog, a másik fele pedig
közel van hozzá.
Közben meg, unalomig halljuk, hogy nincs pénz,
takarékoskodni kell! Mire nincs? Tanyavillamosításra
tényleg nincs, de a melegfesztivál támogatására bizonyára jut az idén is…
A berlini filmfesztiválon sem sikeres Sorstalanság c.
filmre is voltak milliárdjai az államnak, de kerekesszék
feljárókra a közintézményekbe és iskolatejre a nebulóknak, már nem futotta a büdzsébõl.
Jövõre tehát, mindenképpen „politikai tavaszt” kell
véghez vinni és végleg meg kell szabadulni a késõ-kádári
korszak haszonélvezõitõl.
A nemzeti erõknek tanulni kell az elmúlt másfél évtized hibáiból és összefogva ki kell õket szorítani a hatalomból.
A „politikai tél” igen nagy károkat okozott, mely után
egy építkezõ tavaszra van szükség.

A nagymama lekvárja és a többiek
A következõ történet lényege az,
hogy nem tetszik. Nem csak nekem,
még másoknak sem. A ceglédi piacról
van szó.
A piac évszázadok óta az árusok
és a vásárlók találkozási helye és egyben a jó emberi kapcsolatok színtere
is. A piacnak tradíciója, hangulata van.
Jó odamenni, jó elidõzni. Véleményem
szerint ezt a jó és hasznos helyet életben tartani, ápolgatni kellene és nem
szép fokozatosan elsorvasztani.
A jó pár évvel ezelõtt átépített ceglédi piac egy darabig jól ellátta feladatát. A felhozatal jó minõségû, mutatós
és bõséges volt, ami a helybeliek és a
környezõ településeken lakók kertjeinek zamatos gyümölcsei, zöldségféléi,
tejtermékei, tojásai, a házikészítésû paradicsomlé, savanyúság, lekvár, sült
tök, csíralé, csíramálé, régi, szinte már
feledésbe ment virágok, és ki tudná
felsorolni, hogy mi minden.
A vásárló háziasszony elfogadható
áron, gyorsan megvehette a családi
asztalra valókat. A másik utcában lévõ
ruhapiacon a kisiparosoknál szép
gyermek- és felnõttruhák, edények
stb. között válogathatott. Mindez már
a múlté, mert jött a bölcs Illetékes, az
õ bölcs döntésével, miszerint a ruháspiacot ki kellett vinni a város szélére,
mert rontja a városképet. Ez volt a
ceglédi piac kerékbe töretése. Azt még
azóta sem tudta senki megmondani,
ha a település piacán zajlik az élet, ab-

ban mi a városkép-romboló.
Attól kezdve a kétfelé szakított piac „zászlaja” félárbocra eresztve lengett tovább. Így teltek az évek, mígnem újra jött a bölcs Illetékes május
1-én, az õ bölcs ajánlásaival, szabályzataival. Ennek esett áldozatul a tejpiac. Ugyanis a helyi hagyományokat,
igényeket figyelmen kívül hagyva
meghozták döntésüket, amelynek értelmében a tejpiac ebben a formájában nem folytatódhat tovább.
Rendben van, a fejlõdéssel lépést
kell tartani, ami talán megérthetõ, de
az már kevésbé, hogy a sok ésszerûtlen feltételt megkövetelõ elõírások
szerint az ott árusítók saját pénzükön
építsék meg és mûködtessék a tejpavilont. Zárójelben csak annyit, hogy ez
árusonként több százezer forint. Igaz,
hogy költség-hozzájárulást ígért az
Illetékes, csak az ígéret csekélyke forintokra változott.
Véleményem szerint az Önkormányzatnak vagy a piac üzemeltetõjének kellett volna a pavilont megépíteni, az árusok pedig esetleg több
helypénzt fizettek volna. Nem így
történt. Ez ügyben a hivatal és az árusok közötti huzavona hónapokig eltartott. Ennek szellemében augusztus 1tõl aki épített, árusíthat, aki nem épített, nem árusíthat. A végsõ eredmény
pedig az lett, hogy megépült a környezetbe nem illõ tejpavilon és már nyomát sem találni a régi tejpiaci hangu-

2. oldal

Seewald László

latnak, de ceglédi illetõségû árusnak
sem.
A bölcs Illetékes ismét jött, az õ
bölcs döntésével, miszerint tovább lett
szûkítve az egykor oly bõséges árukínálat. A piaci asztalsorok között sétálva „rámutatott” a házi készítésû savanyúságokra, a paradicsomlére, a lekvárra, a sült tökre, a csíralére, a csíramáléra, hogy többé nem akar velük itt
találkozni. Mert õk csak házilag vannak hõkezelve, és nincs bennük ízfokozó, adalékanyag, zselésítõ, kocsonyásító, aroma, színezõ. A nagymama
lekvárja meg 100%-os gyümölcsbõl
készült, amely nem elfogadható. De
félre a tréfával! Ezek nagyon sok kispénzû, dolgozni szeretõ, a városnak
adót, sõt többféle adót fizetõ polgárokat érintõ dolgok. Sok nyugdíjas a
piacozásból egészítette ki nyugdíját és
nem segélyt kért. Segített azzal, hogy
olcsón adta a jó minõségû portékáját.
A bölcs Illetékes vajon most min töri
a fejét? Kiket lehet még kitiltani a
piacról vagy esetleg egy olyan emberléptékû megoldáson, ami a lakosság
hasznára válik?
Én még azért bízom abban, hogy
a város vezetésének állásfoglalása
megváltozik, kiáll az adót fizetõ polgárai, nyugdíjasai mellett és talán
olyan polgárbarát megoldást talál,
hogy a piac a régi pompájában, régi
hangulatával, jó hazai terményeivel,
házi termékeivel újra várhassa a város
lakóit.
Boros Dánielné
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A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM–PÁRT
ALBERTIRSAI ALAPSZERVEZETÉNEK RÖVID BEMUTATKOZÁSA
A Jobbik Magyarországért Mozgalom albertirsai alapszervezete 2003 nyarán alakult meg. Tagjaink többsége értelmiségi fiatal, akik úgy gondolták, hogy
szeretnének többet tenni lakóhelyük
kulturális életének, politikai közéletének felpezsdítése érdekében. Jelenlegi
taglétszámunk 8 fõ, de a közeljövõben
szeretnénk, ha ez a szám gyarapodna.
Szervezetünk elnöke Kamarás István, aki
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
bölcsészettudományi karán történelem–
politikaelmélet szakon végzõs hallgató.
Kulturális rendezvényeink sorát
2003. március 15-én dr. Pandula Attila,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
docensének elõadásával kezdtük, amely
az „1848-49-es forradalom és szabadságharc zászlói és lobogói” címet viselte. A
diavetítéssel egybekötött érdekes elõadás új ismeretekkel gazdagította a
jelenlévõ albertirsai polgárokat.
Elsõ jelentõs politikai rendezvényünket 2003. augusztus 20-án szerveztük az albertirsai Mûvelõdési Házba,
melyen szép számmal jelentek meg az
érdeklõdõk. Vendégünk volt dr. Vidoven Árpád, a FIDESZ országgyûlési

képviselõje, Mikola István volt egészségügyi miniszter, valamint Kovács Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke. Elõadásukat a tápiószentmártoni táncegyesület programja színesítette. Összességében elmondhatjuk,
hogy a rendezvény sikeres bemutatkozása volt helyi mozgalmunknak.
Ugyanerre a napra szerveztük meg a
Jobbik országos alapszervezeteinek nyári táborát. A jelenlévõ Jobbikos fiatalok
jobban megismerhették egymást és
városunk nevezetességeit. A sikeres
napot egy éjszakába nyúló fürdõlátogatással és sátorozással zártuk.
Ugyanebben az évben, október 23án ’56-os hõseinkre emlékeztünk az
albertirsai Polgármesteri Hivatal elõtti
kopjafánál, ahol beszédet mondott Vona
Gábor, a Jobbik alelnöke és dr. Réti
Miklós, az egykori FKGP elnöke.
Ezzel egyidõben a Jobbik történetének egyik legjelentõsebb mérföldkövéhez érkezett, a mozgalom párttá alakult.
Ez a folyamat természetesen a helyi
szervezetünket is érintette. 2004 januárjában megalakult a párt albertirsai
alapszervezete. Újult erõvel fogtunk

bele az elõttünk álló idõszakba. Tavaszszal lakossági fórumot szerveztünk,
ahol bemutattuk pártunk vezetõ személyiségeit, Kovács Dávidot, a párt elnökét
és Molnár Tamást, a párt alelnökét, akik
céljainkról, a jövõbe vetett hitünkrõl
beszéltek, valamint a közelgõ Európai
Uniós csatlakozásról és annak következményeirõl fejtették ki véleményüket.
Nem sokkal késõbb, június 4-én trianoni megemlékezést tartottunk a Mûvelõdési Ház kistermében, ahol Raffai
Ernõ történész és Balczó Zoltán, a Jobbik alelnökének értékes elõadásait kísérhettük figyelemmel.
Augusztus 19-én – Szent-Jobb ünnepe alkalmából – koncertet szerveztünk
az albertirsai Erzsébet-térre, ahol több
kiváló zenekar hajnalig szórakoztatta a
környék fiataljait.
Október 23-án a 2003-as évhez hasonlóan újból megkoszorúztuk a kopjafát, ahol tiszteletüket tették a történelmi egyházak lelkipásztorai is. Beszédet mondott Nagy Ervin, a Jobbik
választmányi elnöke és Döbrentei Kornél író, költõ, újságíró.
Folytatása a 4. oldalon

A Jobbik állásfoglalása

„Elsõ esély” program

a Wiesenthal Központ újabb akciója ellen

(Akció a kommunista bûnözõk felkutatásáért!)

Mint ismeretes, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2004
nyarán feljelentéssel fordult a budapesti IX. kerületi ügyészséghez a Wiesenthal Alapítvány magyarországi ún. „nácivadász” akciója ellen. Az „Utolsó Esély” mûveletként meghirdetett akció során az alapítvány adatokat gyûjtött bejelentés
alapján – ellenszolgáltatás fejében – a még Magyarországon
élõ, feltételezhetõen náci háborús bûnösökrõl, melyeket az
izraeli központba továbbítottak.
Az adatvédelmi biztos törvényességi aggályai után Beer
Iván – az alapítvány akkori vezetõje – felfüggesztette az akciót.
Ezután csak a Jobbik volt az, aki fellépett a beismert jogsértések ellen. Az ügyészség sajátos jogértelmezése alapján az
eljárást megszüntette.
A Jobbik felháborítónak tartja, hogy egy korábban törvényességi aggályok alapján mûködõ alapítvány tevékenységét
– egy kis szélcsendet kivárva – mindenféle akadály nélkül
teljes lendülettel folytathatja! Még most sem tudjuk, hogy
miért hivatkozhat mûködése során olyan nemzetközi szerzõdésekre az alapítvány, ami a magyar államra ró kötelezettségeket! Érthetetlen számunkra, hogy miért hallgatnak az
állami szervek vezetõi ez ügyben!
A Jobbik sajnálatosnak tartja, hogy míg egyesekre a legapróbb bûnök miatt sújt le az állam szigora, addig a jogbiztonság védelme nélkül saját állampolgáraink lesznek
kiszolgáltatva egy harmadik államnak – mellyel szemben
nincsen biztosítva állampolgári jogaik védelme! Mi alapján
kaphatnak egyesek zöld utat, bárminemû állami kontroll
nélkül?
Amennyiben az alapítvány adatgyûjtésének törvényességi
védelmét nem biztosítja a magyar állam, addig a Jobbik –
mint parlamenten kívüli párt – a lehetõségeihez képest jogi
úton lép fel a magyar állampolgárok védelmében.

Magyarországon az elmaradt rendszerváltás következményeként eddig még nem vonták felelõsségre azokat az
ÁVO-s és ÁVH-s tiszteket és a rendszer más véreskezû ügynökeit, akik embereket kínoztak, csonkítottak vagy gyilkoltak
meg a szocializmus védelmének nevében.
Ezek a bûnözõk szabadon élnek közöttünk, sokszor az
áldozatoknál sokkal jobb módban, és kapcsolataik révén
nagyobb eséllyel indultak a 90-es évek elején. A parlamenti
pártok már-már bohózatba illõ szerepeket játszanak el az
ügynöktörvénnyel kapcsolatban, de a vizsgálatok sajnos
egyetlen esetben sem terjednének ki a véreskezû vagy gyilkos
kommunista tisztekre.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az alapító nyilatkozatában deklarálta, hogy mindent megtesz a valódi rendszerváltás befejezéséért. Ennek érdekében indítjuk el „Elsõ esély”
elnevezésû új programunkat. Célunk a meglévõ társadalmi
igazságtalanságra megoldást adni és a még élõ kommunista
bûnözõket és gyilkosokat felkutatni és bíróság elé állítani.
Várjuk minden tisztességes magyar ember segítségét ebben a programban, kérünk mindenkit, köztük az áldozatokat
is, hogy amennyiben ismernek ilyen közöttünk élõ kommunista bûnözõket, juttassák el hozzánk az információkat.
Minden levelet diszkréten kezelünk, az információforrásokat
a biztonság érdekében nem hozzuk nyilvánosságra. A lehetséges bûncselekményeket jogászcsoportunk fogja vizsgálni,
adott esetben törvényes úton átadjuk az információkat a
bûnüldözõ szerveknek.

A Jobbik az elsoesely@jobbik.hu e-mail címre vagy
a Budapest 1113, Villányi út 20/A postai címre várja a
leveleket.
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Bemutatkozik az albertirsai alapszervezet...
Folytatás a 3. oldalról
A Jobbik országos keresztállítási
programjának keretében Albertirsán is
felállítottunk egy adventi keresztet a
városunk központjában, melyhez több
helyi vállalkozó és közéleti személyiség
is pénzbeli segítséget nyújtott. Tapasztalatunk szerint a kereszt felállítása vegyes érzelmeket váltott ki a lakosokból.
Reméljük, hogy az elõttünk álló
esztendõkben is sikeresen tudunk tovább mûködni, és magunkat szélesebb
körben tudjuk megismertetni.
Örömmel fogadjuk észrevételeiket,
kérdéseiket és véleményüket a
következõ e-mail-címen:
jobbikalbertirsa@citromail.hu.
Ide várjuk továbbá azok jelentkezését is,
akik szeretnének csatlakozni az albertirsai alapszervezethez.
Csontos Gábor
JMM Albertirsai Alapszervezet

RÖVID HÍREINK

Felhívás Olvasóinkhoz!

MEGHÍVÓ

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 Jobbik Magyarországért
Mozgalom

KÖZÉLETI FÓRUMOT
tart Cegléden,
melyre tisztelettel és szeretettel
hívunk minden érdeklõdõt.

A Szerkesztõség

*

Meghívott vendégünk:

Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket, akik szeretnének
tenni valamit városunkért és hazánkért. Jelentkezni lehet a 06-70/9443556-os telefonszámon.
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RÖVID HÍREINK

Jelképesen a gazdák közé lõ a kormány
– eddig ötven áldozat
„Ma is jelképesen a gazdák közé lõnek, és ennek eddig
ötven áldozata van: ennyien mentek tönkre a kormány gazdaságpolitikájától, akik közül többen öngyilkosok lettek”
– jegyezte meg Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke, aki szerint
elképesztõ az elkeseredettség a parasztság körében.
A Jobbik úgy érzi, hogy a kormányzat nem érti meg a
magyar gazdatársadalom problémáit. „Az eddig szinte csak
csõdöt és kiábrándulást hozott uniós csatlakozás puszta ténye
sem hagyott kétséget, hogy a gazdákat és az õstermelõket
óriási veszély fenyegeti, arra viszont nem számítottunk, hogy
a magyarországi kormányzat csak katalizálja ezeket a folyamatokat” – vélekedett Z. Kárpát Dániel, a Jobbik EU-integrációs
kabinetének tagja. A gazdák tavaly is tüntetni kényszerültek,
ám helyzetük érdemben, azóta sem változott.

RÖVID HÍREINK
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Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnöke elsõként reagálva a megkeresésre, válaszlevelében megköszönte Zágráb
Nándornak a figyelemfelhívást, és az Országgyûlés Ifjúsági
és Sport Bizottsága elnökének továbbította a levelet.
„Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk elsõ évfordulóján a közfürdõk bezáratásával olyan helyzet állhat elõ,
amelynek következményei katasztrofális hatással lesznek a
magyar emberek egészségére, közérzetére és nagy büszkeségünkre, a magyar úszó és vízilabda sportra. Ezért kérem, legyen a segítségünkre abban, hogy a határidõ 2010-ig kitolódjon.” – írta megkeresésében a Jobbik Pest megyei elnöke. Nem
kérek többet, mint amit a kormány más alkalommal már
megtett. A közintézmények mozgássérültek részére történõ
akadálymentesítésére vonatkozóan, forráshiányra hivatkozva
meghosszabbította a teljesítési határidõt – utalt vissza a
kormány egy korábbi döntésére Zágráb Nándor.

Választási együttmûködésre készül
három parlamenten kívüli politikai erõ

Várhatóan tárgyalja a Jobbik javaslatát
az Országgyûlés Ifjúsági és Sport Bizottsága
Zágráb Nándor, a Jobbik Pest megyei elnöke, levélben kereste meg a legmagasabb állami tisztségeket betöltõ személyeket
és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, a
vízforgató nélküli uszodák 2005. május 1. utáni bezáratásával
kapcsolatban.

Szándéknyilatkozatot írt alá három parlamenten kívüli
erõ, a Független Kisgazdapárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
és a Magyar Nemzeti Szövetség elnöke. A Választási Együttmûködési Szövetség a Honfoglalás 2000 Egyesület kezdeményezése
nyomán jött létre, és az alapítókat – reményeik szerint – még
jó néhány kis párt és civil szervezet követi.

KÖSZÖNET támogatóinknak, akiknek segítségével kiadványaink, rendezvényeink létrejöhetnek: Vígh és Tsa Kft., ÖMV benzinkút, BauTrans Kft., és mindazoknak, akik nevüket nem kívánják felfedni. A továbbiakban is örömmel vesszük
a jószándékú segítséget, és az anyagi támogatást. Aki támogatni szeretné a
Gerjementét, az alábbi bankszámlaszámra történõ befizetéssel teheti ezt meg:
11705008-20485643. A csekkre kérjük, írják rá: „Cegléd, Gerjemente”.
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– Kárpátia (folyóirat)
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