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Hadifogolytábor Cegléden
agyarországon a lakosság túlnyomó többsége nem is tud arról, hogy
a második világháború idején és azt követõen több mint félmillió honfitársunk raboskodott hazai (hadi) fogolygyûjtõ táborokban.
Csak a trianoni Magyarország területén
több mint félszáz ilyen láger mûködött 19441945-ben. A megnagyobbodott Magyarországról több mint 1,1 millió magyar állampolgár – katona és civil – került a szövetséges hatalmak fogságába hadifogolyként.
Közülük mintegy 300 ezernek a nyugati, míg
800 ezernél is többnek a szovjet hadifogság
sanyarú sorsa jutott osztályrészül. Ezek az
emberek az ország aktív korú férfilakosságának egyharmadát tették ki.
Magyarországon 1944 õszétõl a front,
illetve az azt követõ hadmûveleti záróvonal
nyugat felé haladásával párhuzamosan, sorra
alakultak a hadifogolygyûjtõ táborok, s nemcsak a Vörös Hadsereg, hanem a vele szövetségben hazánk területén harcoló bolgár és a
román hadsereg õrizete alatt is. Ugyanakkor
a hadifogolyügy teljes egészében, így a bolgár és a román fogolytáborok felügyelete is
az NKVD, azaz a szovjet Belügyi Népbiztosság Hadifogoly- és Internáltügyi Csoportfõnökségének hatáskörébe tartozott.
A táborok nagysága igen különbözõ volt.
Az ezer fõ körülitõl, mint például az alsózsolcai és az edelényi, a 35–40 ezer körüli
létszámúig terjedtek, mint például a gödöllõi, a két ceglédi és a két székesfehérvári
tábor. Utóbbiak közül a gödöllõirõl a következõket olvashatjuk a budapesti svájci követség jelentésében: „Gödöllõ közelében
nagy koncentrációs tábor létesült, ahol mintegy 40 ezer internáltat õriznek, és onnan
ismeretlen céllal kelet felé deportálják õket.”
Ugyanakkor a legnagyobb magyarországi fogolykoncentráció Cegléden jött létre. A
visszaemlékezéseken túl ezt erõsíti meg a
Honvédelmi Minisztérium egyik, 1946-ban
készített feljegyzése is, amely szerint „1945.
május hóban a ceglédi fogolytáborban 130
ezer fõ tartózkodott”. E hihetetlenül magas
létszámnak két fõ oka volt. Elõször is a
„ceglédi fogolytábor” tulajdonképpen két tá-

bort fed: a páncélos- és a huszárlaktanyából kialakítottakat.
Másodszor pedig, mivel Cegléd a kelet felé vezetõ vasútvonalak egyik legfontosabb csomópontja, az itteni fogolytáboroknak volt az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb az átmenõ forgalma. Ezek a táborok ugyanis gyûjtõtábori funkcióik
mellett igen jelentõs tranzittábori feladatokat is elláttak. Hasonló volt a helyzet Székesfehérváron is.
Ezeket a lágereket bár hivatalosan hadifogolygyûjtõ táboroknak nevezték, a bennük õrzött magyar foglyok több mint
egynegyede polgári személyként, azaz civilként került ide. Így
történhetett meg, hogy voltak olyan (hadi) fogolytáborok is,
amelyekben katonák helyett a polgári személyek adták a „hadifoglyok” többségét. Erre azokon a területeken volt példa,
ahol a hadmûveletek után a Vörös Hadsereg, illetve az NKVD
tömegesen szedte össze és hajtotta fogságba a polgári lakosságot.
A legnagyobb ilyen „összeszedésre” Budapest ostroma folyamán, illetve okán került sor, amikor is mintegy 100 ezer
magyar civil állampolgárt vetettek (hadi) fogságba. Ugyanis
az 51 naposra elhúzódott ostromot (összehasonlításképpen:
1940-ben Franciaország 43 napi ellenállás után kapitulált a
német csapatok elõtt) Malinovszkij marsall a védõk nagy, 180200 ezres számával magyarázta, holott a valóságban még 80
ezer sem volt a német és a magyar védõk száma. Az ostrom
után a marsallnak el kellett számolnia az NKVD-nél a hadifoglyokkal, aki a hiányzó fogolylétszámot a polgári lakosság
körébõl pótolta.
A foglyokat a fogságba esés helyétõl „Po pjáty!” kiáltások
után, ötös sorokból álló menetoszlopokban, általában 1-3, de
igen sok esetben 4-5 vagy még ennél is több napon keresztül
hajtották a frontvonal mögött többnyire 50 kilométerre vagy
távolabb lévõ gyûjtõtáborokig. A lágerekben siralmasak voltak
a körülmények. Általános volt a túlzsúfoltság. A gyûjtõtáborokban, aki fedél alá jutott, az is csak fûtetlen helyiségekben,
általában a puszta padlón vagy istállóban, de volt, ahol már
2-3, sõt 5 emeletes, faltól falig épített fapriccseken hajthatta
álomra a fejét. Már amennyire ezt a vérszívó élõsködõk, a
tetvek és a poloskák megengedték. Gyorsan terjedt a vérhas
és a flekktífusz. Orvosság nem, csak elkülönítés volt. A legnagyobb létszámú és a leginkább zsúfolt táborokban, mint
például a gödöllõiben vagy a ceglédiben, eleinte, naponta 5060, késõbb volt, hogy 100-nál is több halottat földeltek el a
foglyok a tábor melletti erdõben, illetve a közeli kukoricásban,
jeltelen tömegsírokban. A több mint félszáz magyarországi
(hadi) fogolygyûjtõ táborban – óvatos becslés szerint is – több
mint 200 ezer (hadi) fogoly lelte halálát. Közülük mintegy 100130 ezer fõnyien lehettek azok a honfitársaink, akik a lágerélet
szörnyû megpróbáltatásait tovább nem bírva ezekben a koncentrációs táborokban lelték halálukat, és hazai földben, a táFolytatása a 2. oldalon
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Hadifogolytábor Cegléden... Folytatás az 1. oldalról
borokbeli vagy az azok melletti jeltelen tömegsírokban aluszszák örök álmukat. Legtöbbjük tragikus sorsára még egy
emléktábla sem figyelmeztet!”
A fentieket a Magyar Nemzet 2003. február 13-án megjelenõ számából idéztem. Azóta történtek biztató események.
Ceglédre látogatott 2004. november 3-án dr. Ravasz István
alezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa és
felmérést végzett Cegléden a volt hadifogolytábor helyszínén.
A felmérés elõzménye, hogy a volt laktanya területén emberi
csontokat találtak. A még élõ szemtanúk pedig megerõsítették
a tömegsírok létét. A laktanyán kívül, a Csengettyûs temetõben is nyugszanak honvédeink a hadifogoly sírkert közelében
található szemétdomb alatt. Az elhunytak nevei ismertek. Vannak közöttük német nemzetiségûek is. Az alezredes úr megígérte, hogy benyújtják a feltárási kérelmet, és 2005 folyamán
elkezdik a feltárásokat, és mindent megtesznek, hogy a mun-

kálatok befejeztével a holtukban is meggyalázott magyar és
német katonák méltó helyen nyughassanak.
A HONSZ (Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége) Ceglédi Szervezetének vezetõje, Németh Mihályné – aki részt vett a terület bejárásán és
figyelemmel kíséri a folyamatot – elmondása szerint, szívügye, hogy a feltárás és az elhunytak végsõ nyugalomra
helyezése minél elõbb megtörténjen.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezetei szerte
az országban felvállalták a hadisírok gondozását, felkutatását
és részt vesznek a Hõsök Napjának megemlékezésén évente
két alkalommal. Január 16-án a doni áldozatokért, május 29én pedig az 1000 éves Magyarország hõsi halottainak emlékezetére. A megemlékezéseken való részvételt szorgalmazza
a Jobbik Ceglédi Szervezete, amely a megalakulása óta gondozza a Hadifogoly Sírkertet és jelenlétével megtiszteli hõseinket.
Kökény Ferenc

Akiért a harang szólt
Mai életünk
egyik, valószínûleg a
legnagyobb
egyéniségét
veszítettük el
Fehérvasárnap
elõestéjén.
A huszadik század vége sok nagyszerû államférfit, kiemelkedõ képességû tudóst, sportolót adott a világnak,
de a kétezer éves katolikus egyház
közelmúltban elhunyt feje valamenynyiükön túltett. Igazából ezt csak a
jövõ fogja megmutatni, de életébõl,
megnyilatkozásaiból, és cselekedeteibõl már most látható, hogy Õ egy
igazán halhatatlan személy volt.
II. János Pál pápa egy roppant
mûvelt, hatalmas munkabírású, igazi
kisugárzó egyéniség volt. Beutazta az
egész világot, mindenhol tíz- és százezrek fogadták, ünnepelték. Milliók
zárták szívükbe és hallgatták epedve
szavát. Mert Õ azon kevesek közé tartozott, aki mindenkivel szót értett. Ezt
nemcsak csodálatos nyelvérzékének,
hanem lebilincselõ személyiségének is
köszönhette. A Vele beszélõktõl tudjuk, hogy annyira magával ragadó
volt egy-egy pápai kihallgatás, hogy
napokig a hatása alatt voltak.
Szívmelengetõ volt, ahogy Karácsonykor és Húsvétkor, több mint száz
nyelven osztott áldást a világ népeinek. Lehetett akármilyen zord idõ,
mindig ezrek figyelték ezt személyesen is a római Szent Péter téren, legtöbbjük messzirõl érkezve, napokat
utazva, fáradva ezért a pár percért.

Bizony csak kevesekért tesznek meg
ekkora áldozatot az emberek, bármekkora is a hitbeli elkötelezettségük.
Politikájával – még a bírálói szerint is
– hihetetlenül megerõsítette a katolikus egyházat úgy, hogy folyamatos
párbeszédet tartott más egyházakkal,
felekezetekkel. Utódjának nehéz lesz
ezt a teljesítményt túlszárnyalnia vagy
csak megközelíteni is.
Azzal meg érzelmileg lopta be magát a földjükért, hazájukért hosszú,
áldozatos küzdelmeket vívó kis népek
szívébe, hogy amikor országuk földjére lépett, leborulva megcsókolta azt.
Ez olyan tett volt, amelyet csak az igen
magas erkölcsi tartású és nagyon mély
alázattal bíró ember képes megtenni
más népekkel, nemzetekkel szemben.
Mi, magyarok valóban sok jót kaptunk az elhunyt Szentatyától, hiszen
hazánkban tett látogatása – fõleg az
elsõ – valóban felejthetetlen volt és
hatalmas támaszt adott az elnyomás
alól megszabadult egyháznak. Egy kis
tüske azért maradt a szívünkben Vele
kapcsolatban. Romániai útján nem látogatta meg az erdélyi és a moldvai
magyar katolikus egyházakat – minden bizonnyal a remekül dolgozó román diplomáciának köszönhetõen.
Milliók imája kísérte fájdalmas
végnapjait, utolsó óráit és lelkének távozását a mennyekbe. Reméljük, hogy
annak a hatalmas munkának a gyümölcse, amit egyházáért és a világért
tett, lassan beérik és egyszer majd egy
jobb és igazságosabb világban élhetünk. Úgy legyen!
Seewald László
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Ki a nemzetközi?
Magyar, ki honát megveti,
És mindent, ami nemzeti
Mindegyre szid, mindegyre mar:
Oh, az még nem nemzetközi,
Csak rossz magyar.
Palágyi Lajos, 1911

***

Játszva magyarul
aki megért
s megértet
egy népet
megéltet
Kányádi Sándor

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

Felhívás!

*

Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket, akik szeretnének tenni valamit városunkért
és hazánkért. Jelentkezni lehet a
06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Ceglédi Szervezete
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Õsnyelvünk csodái

A kertben

Gyakran eltûnõdöm azon, hogy mi is az a legszembetûnõbb tulajdonságunk, ami minket, embereket megkülönböztet az állatoktól. Nem a társadalom, hiszen az állatok
is többé-kevésbé társadalmakban élnek. Nem az ösztönök,
nem a gondolkodás képessége, hiszen egyre többen elismerik, hogy erre az állatok is képesek a maguk módján.
Még csak nem is az eszközhasználat, hiszen sok emlõs és
madár használ (sõt készít!) eszközt. Az alapvetõ különbség
ember és állat között az elvont gondolkodás és a hatékony
kommunikáció (beszéd) sikeres ötvözete. A beszéd és ezen
belül a nyelv tesz minket azzá, akik vagyunk.
Bizonyára Ön is tud róla, kedves olvasó, hogy a magyarok kis lélekszámukhoz képest annyi találmányt mutattak
fel a világnak, mint talán egyetlen más nemzet sem, s e
lángeszû tudósoknak volt egy közös kapcsolódási pontjuk:
a magyar nyelv.
Bízvást állíthatjuk, hogy a nyelv nem csak a jellemet,
a gondolkodásmódot, de a tudatot is formálja, gondolkodtat, sõt: elgondolkodtat.
A magyar nyelv tömör, kifejezõ, egyszótagú gyökökbõl
(gyökerekbõl!) összeRAKosgatott, RAGasztgatott, RAGozgatott szavakból áll. Nincs az a tárgy vagy fogalom, amit
ne lehetne megnevezni magyarul, beleillesztve törvényeibe.
MEGSZENTSÉGTELENÍTHETETLENSÉGESKEDÉSEITEKÉRT. Íme, itt egy már-már ellenõrizhetetlenül
elburjánzott szócsoda, amit ha végigolvas a tisztelt olvasó,
minden nehézség nélkül megért, de Kiss Dénes költõ hívta
fel a figyelmet a következõ szóra: MEGHÍVATHATNÁTOK.
Azok a kedves olvasók, akik ismernek idegen nyelveket, próbálják lefordítani ezt a szómondatot: különbözõ
nyelvektõl függõen legalább négy, de inkább hat, esetleg
nyolc szóra is szükség lesz ahhoz, hogy az eredeti jelentését
pontosan visszaadja. Ugyan magyarul is le lehet írni, hogy:
„szólhatnátok nekik, hogy hívjanak meg minket is”, de
egyetlen szóval is érthetõ ez a kérés. Csoda? Nem, ez a
magyar nyelv!
Nyelvünk képnyelv: láttatja velünk, amit mondunk,
gyakorlatba ülteti az elvont fogalmakat.
Agyalás közben száguldanak a gondolatok:
EGY az AGY (véletlen lenne a szóhasonlóság?), de két
fél TEKÉje van (TEKE?, TÖK, TÖKéletes) tehát feleMÁS,
mindkét fele MÁS-MÁS, és mégis EGY(AGY?).
Mindenki tudja, hogy a jobb és bal agyfélteke homlokegyenest ellenkezõ funkciókat lát el, mintha egy férfi és
egy nõ lakna minden egyes koponyában.
Akinek gyAGYa az AGYa, az AGYalágyult (szivacsos
agyhártya?), de lehetünk AGYafúrtak (õsi gyógymód a koponyalékelés) és lehet, hogy a mAGYar AGYa a tudás
MAGja? Akinek nAGY az AGYa, az bizonyára OKos, tehát
nem OKtalan, így hát OKa-fOKa van a létének, mondhatnánk: sOK az OKa!
De nem is OKtalankodok tovább, csupán hozzátenném,
hogy hAGYományaink is az AGYakban ÖRöklõdtek (reméljük, ÖRökre ÕRizhetjük ezt az ÖRökséget).
Ha már így belekeveredtem a VÉLeményformálásba,
felteszem a kérdést: ugye, hogy a szavak nem VÉLetlenül
formálódnak?
Lehet, az ÖRök ÕRök KÖRökkel függenek össze (õriz:
körbevesz!) és a KÖRök KORok is, tehát az idõ KÖRbejár,
s a történelem ismételgeti önmagát.
VÉLeményem VÁLLalom: igen!
Benedek Zoltán

Nekem a tavasz, a kikelet a kedves évszakom, ha egyáltalán manapság még évszakokról lehet beszélni. A tavasz egy
természeti csoda. Olyan a végtelennek tûnõ tél után, mint
amikor az ember felépül egy betegségbõl, teli tervekkel, ambícióval, megváltó erõvel. Amikor az elsõ hóvirágot meglátom, arra gondolok, hogy való igaz, az élet élni akar. Nem
lehet már tovább nyugton lenni a fûtött szobában, mennimenni ki a kertbe, a földekre, a határba. Nagyot szippantani
a friss földillatú levegõbõl, a még gyenge, de már langy meleget adó, szeplõt csalogató napsugarak ölelését élvezni csak
tavasszal lehetséges.
Elõkerülnek a kerti szerszámok,
a földet mûvelõ gépek, vagyis megjön a dologidõ. Több olyan kerti
munka van, amikor különösebb odafigyelés nélkül is a kéz végzi a régóta
jól ismert mozdulatokat. Ilyenkor a
gondolat szabadon szárnyal, pillanatok alatt csodás álmok, vágyak, tervek születnek meg agyunkban. Ez
végül nem kerül semmibe, de valahogy mégis olyan lendületet
ad. Jó is az, ha kitartóan bízni, hinni tudunk terveink megvalósulásában.
A múlt napokban a nagyapámtól kapott háromszögletû
kiskapám társaságában a virágoskert rendbetétele volt az ebéd
utáni program. Sok az évelõ, ezért haladósabb a munka, s
közben gondolataim „útra keltek”. Ezek közül néhányat közreadok, majd a kedves olvasók eldöntik, érdemes volt-e velük
az „idõt tölteni”.
— A Jászberényi út 4-es körforgalom utáni részérõl van
szó. Keskeny, a nagy forgalom által kihullámosított útfelszín
több helyen emiatt igazán balesetveszélyes. Mivel a mezõgazdálkodás zömmel a városból történik, sok erõgép halad el itt
naponta, vontatva az aktuális munkákhoz szükséges vetõ-,
permetezõ- és egyéb gépeket. Egy-egy elõzés vagy teljesen
az út szélére húzódás valósággal megingatja a gépeket, autókat, utasokat szállító buszokat. Lehetne ezen az évek óta tartó
áldatlan állapoton segíteni addig, amíg egy katasztrófális baleset nem történik. A Jászberényi úttal párhuzamosan haladó
Gyulai dûlõt keresztezi a 7-es km-nél a Krakó. Ide kellene a
tönkrement hidat újra hasznosíthatóvá tenni, és mindenki jól
járna. A mg.-i forgalom nagy részét ide lehetne irányítani, a
Jászberényi út nem lenne túlterhelve és a hidat felújító cég
kihúzhatná magát, hogy tett valamit a ceglédi gazdákért.
— Lehetne, pl. egy-egy alkalommal helyi osztálykirándulást
szervezni, melynek keretében a gyerekek láthatnák a határban
zajló életet, megismerkedhetnének a gazdasági növényekkel,
elbeszélgethetnének a kint dolgozó gazdákkal – talán segítene a
pályaválasztásban! Az árokparton legelészõ tehenekrõl kiderülne, hogy nem lilák és nem lyukas az oldaluk, mint a TVreklámban. Talán nem is ártana, ha egy kicsit más tartalmú
benyomásokat szereznének az életrõl, mint amit a média sugall.
— A piacon járva sajnálattal látom, kicsi a forgalom. Pedig
van helyi áru megfizethetõ áron. Meg kellene becsülni a hazai
föld adta kincseket, ami a Kárpát-medence sajátossága, a
napfénynek, a talaj ásványianyag-összetételének köszönhetõen. Pl. ilyen zamatos gyümölcsök rajtunk kívül sehol sem teremnek. Annak idején, érdekes módon már Mária Terézia
Bécsbõl tudta, hogy a Cegléd-Nagykõrös-Kecskemét közötti
terület a Monarchia legértékesebb kertészkedésre alkalmas
területe. (Nem ok nélkül megy a harc a magyar földért!)
Amikor eddig jutottam gondolataimmal, egy hirtelen
kerekedett zápor elõl be kellett szaladnom, de azért még
szaladás közben eszembe jutott, hogy a hírlevél sok-sok családhoz eljut, hátha lesz valaki, aki ezekbõl valamit érdemesnek tart majd a megvalósításra.
Új gondolataikkal a folytatást Önökre bízom, kedves olvasók.
Építgessük, szépítgessük szûkebb pátriánkat, gyermekeinkben
pedig erõsítsük városunk szeretetét.
Boros Dánielné
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RÖVID HÍREINK
Sajtótájékoztató
A Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtótájékoztatóján nyilvánosan
szólította fel a belügyminisztert, hogy
összeférhetetlenség miatt hívja vissza
Herczeg Miklós és Hilldebrandt László
titokszakértõket, akik a pártállam idején a III-as fõcsoportfõnökség beosztottjai voltak. Nevezettek 1997 óta, jelenleg is az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában mûködnek
a belügyminiszter megbízásából.
A Jobbik birtokában lévõ dokumentumok alapján bizonyítható, hogy
Herczeg Miklós 1988-ban a III/II-2
osztályon beosztottja volt ifj. Apró Antalnak.
Modor Ádám történész-kutató felhívta a média figyelmét a két titokszakértõ szakmai alkalmatlanságára,
mert korábban már nyilvánosan publikált iratokat csak anonimizált változatban kapott meg a Történeti Hivataltól.
Az ügynökmentes párt felháborítónak tartja, hogy töretlen az átmenet
az állampárti diktatúra és a jogállam
között. A Jobbik próbapert indít a magyar állam ellen az 1990 elõtti jogsérelmek miatt, hogy kártérítésben részesüljenek az egykori üldözöttek.

A Fidesz képmutató
szövetségi politikája
A Jobbik tudomására jutott, hogy
a Fidesz gyöngyösi szervezetébõl
most kizárt Mánya Kristóf, volt országgyûlési képviselõ (jelenleg a Heves Megyei Közgyûlés tagja) kizárásának okai között fõ indokként szerepel,
hogy polgári körös vezetõként a Jobbik Magyarországért Mozgalom szá-

MEGHÍVÓ
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

A kettõs állampolgárságtól
a köztársasági elnök választásig
címmel

KÖZÉLETI FÓRUMOT TART CEGLÉDEN.
Meghívott vendégünk:

Körömi Attila
országgyûlési képviselõ, a Jobbik Pécsi Szervezetének elnöke

Helyszín: a KASZINÓ
Idõpont: 2005. május 20. (péntek) este 6 óra
Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt.

mára bemutatkozási lehetõséget biztosított egy városi fórumon. (Kovács Dávid és Lovas István volt a Mátrai Polgári Körök Szövetsége vendége.)
Mivel a polgári körök mozgalma
a jobboldali együttmûködést hivatott
megerõsíteni, ezért érthetetlen számunkra, hogy miért büntetnek meg a
Fideszen belül egy polgári körös vezetõt, ha egy másik nemzeti pártot is
meghív rendezvényére.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a történtekbõl is arra következtet, hogy a Fidesz szövetségi politikája
képmutató és a jobboldalon nem tûr
meg más véleményt, csak a sajátját.
Sajnáljuk, hogy a Jobbikkal jó kapcsolatot ápoló, polgári körös, vagy fideszes tagok ellen kizárási hadjárat indult.
A Jobbik Országos Elnöksége

MDF-es átlépések a Jobbikba

politizálással” készül a 2006-os választásokra. Bégány Attila önkormányzati
képviselõ, az MDF V. kerületi elnöke
emiatt a Jobbikban kívánja folytatni
munkáját. Mellette számos más, nemzeti érzelmû MDF-es vezetõ és tag is
jelezte, hogy kilép a szervezetbõl; folytatásként többen is az ügynökmentes
pártunkat jelölték meg.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem kíván az MDF belügyeivel
foglalkozni. Nem célunk az MDF további megosztása és tagjainak elcsábítása sem. Minden átlépõ saját elhatározásából keresett meg minket.
Kijelentjük viszont, hogy továbbra
is lehetõséget biztosítunk a tisztességes, a múlt bûneitõl tiszta embereknek, akik a Jobbik által megfogalmazott program alapján kívánnak tevékenykedni a magyarság jövõjéért.
A Jobbik Országos Választmánya

Az MDF-MDNP egyesülése után
világossá vált, hogy a párt „centrum-

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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