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Összefogtunk: MIÉP – Jobbik – kisgazdák!

Pest megyei kisgazdák a Harmadik Úton
választások közeledtével spontán megmozdult Pest megye FKGP-tagsága is. A
Fõvárosi Bíróság már a harmadik szabálytalan
csalás választási eredményt ismerte el az FKGP
történetében, mikor legutóbb elnököt jegyzett a
Kisgazdapártnak. Az elõzõ Fõvárosi Bíróság által
kinevezett elnököket, mivel polgári perekben bizonyítást nyertek, hogy csaltak, így a tisztelt Fõvárosi Bíróság kénytelen volt meneszteni õket.
Valószínûleg ez lesz a sorsa a mostani elnöknek
is, ha polgári peres eljárásokra sor kerül.
Példátlanul hibás bírói döntések áldozata lett
a Független Kisgazdapárt. A tagság a különbözõ
elnököktõl függetlenül él és dolgozni akar. A
tagság nagy többsége – 2006. január 21-én bizonyítást nyert – ragaszkodik az általuk szabályosan megválasztott Pest megyei elnökhöz, dr.
Horváth Szabolcs fõorvos úrhoz és az országos
elnökhöz, dr. Réti Miklós fõorvos úrhoz.
Ez a tenniakarás és ragaszkodás kényszerítette ki – 2006. január 21-én – a Pest megyei kisgaz-

dák választási gyûlését Budapesten, a Villányi
úton. Több száz Pest megyei kisgazda, fõként
alapszervezetek elnökeinek megjelenése igazolta,
hogy a Független Kisgazdapártot még korai teljesen leírni, bármennyire is szeretnék a hatalom
jelenlegi birtokosai. A gyûlésen részt vettek a
Harmadik Utat alkotó országos pártvezetõk,
elnökök (MIÉP – Csurka István, Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt – Kovács Dávid és dr.
Réti Miklós).
Dr. Horváth Szabolcs fõorvos úr részletesen
elemezte a magyar nép tragikus egészségi állapotát, a magyar föld kiárusítását, melyet már
1222-ben az Aranybulla megtiltott (magyar föld
nem kerülhet idegen nemzetbeli kezére).
Az országos elnökök is hasonló részletes beszámolót tartottak az ország kifosztásáról, eladósításáról, és a választások után következõ
„fekete levesrõl”, amit az Európai Unió elvár az
új kormánytól, az államháztartás reformja címén.
Folytatása a 2. oldalon

Rendezvénynaptár
Korondi Miklós, országgyûlési képviselõjelöltünk a következõ idõpontokban és helyszíneken
mutatkozik be:
2006. február 04.
(szombat) 17 óra

ÚJSZILVÁS, Faluház (vendég: Franka Tibor újságíró). Az elõadás címe:
Szegfûk a Rózsadombon (Rákositól-Gyurcsányig). A könyv dedikálása a
helyszínen.

2006. február 10.
(péntek) 18 óra

CSEMÕ, Községháza Civil terme (vendég: dr. Réti Miklós). Az elõadás
címe: a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út és a kisgazdák választási együttmûködése.

2006. február 17.
(péntek) 18 óra

ALBERTIRSA, Mûvelõdési Ház Kisterme (vendég: Franka Tibor újságíró).
Az elõadás címe: Szegfûk a Rózsadombon (Rákositól-Gyurcsányig).
A könyv dedikálása a helyszínen.

2006. február 18.
(szombat) 17 óra

CEGLÉD, Mûvelõdési Ház Színházterme (vendégek: Csurka István, a
MIÉP országos elnöke, Kovács Dávid, a Jobbik országos elnöke és dr. Réti
Miklós). Az elõadás címe: A Harmadik Úton a Parlamentbe.
Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Ceglédi Választási Szövetsége
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Köszöntöm Önöket!
Korondi Miklós vagyok, 1955-ben születtem Szakmáron,
egy Kalocsa melletti kisközségben. Szüleim ma is ott élõ
nyugdíjasok. Családommal 1984 óta élünk Cegléden. 1976
óta dolgozom a MÁV-nál. 1988-tól a MÁV Budapesti Vasútigazgatóságon, 1997-tõl pedig a MÁV Vezérigazgatóságon,
mint forgalmi szakértõ, ahol utasítások, szabályok, rendeletek alkotásával, szerkesztésével, valamint oktatással és
képzéssel is foglalkozom. 1997-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetem TTK Mûszaki Szakoktatói Szakán szereztem diplomát. Tagja vagyok a Közlekedéstudományi Egyesületnek
és a Keresztény Vasutasok Egyesületének.
A Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközségben
presbiterként és gondnok-helyettesként szolgálok. Feleségem óvónõ, egy felnõtt gyermekünk van.
2004. február 6-án megalakítottam a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Ceglédi Szervezetét, melynek elnökévé választottak, 2005 tavaszán pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Pest megyei elnökhelyettesévé.
Pártunk jó kapcsolatot ápol a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ)
Ceglédi Szervezetével, melynek idõs, beteg tagjaitól átvállaltuk a Hadifogoly-sírkert folyamatos gondozását.
2004. június 4-én a trianoni békediktátum 84. évfordulója
alkalmából a Jobbik helyi szervezete, elsõként állított trianoni emlékmûvet (kopjafát) Cegléden, ahol azóta rendszeressé vált a megemlékezés.
2004 õszén gyûjtést szerveztünk az elszakított nemzetrészen lévõ kárpátaljai Eszeny település óvodásai részére.
2005-ben a MIÉP helyi szervezetével közösen emléktáblával jelölt „trianoni emlékfát” ültettünk. Ez alkalomból egy
faragott „trianoni zászlórudat” is felszenteltek a ceglédi
történelmi egyházak lelkipásztorai.
2005-ben a nagykõrösi Jobbik elnökével konzultálva,
kezdeményeztük a magyar országgyûlés elnökénél a vízforgató nélkül üzemelõ közfürdõk bezárásának elhalasztását, melynek köszönhetõen 2006-ig meghosszabbították
a vízforgató nélküli mûködés jogszabályi feltételeit.
2005 õszén a ceglédi lakosok kérésére és érdekében felemeltük hangunkat a családokat anyagiakban túlzottan
megterhelõ szennyvízcsatorna-beruházás ellen, és a lakossággal összefogva közösen kényszerítettük az önkormányzatot a voksszerzõ beruházás leállítására és a családokat
kevésbé megterhelõ, új tervezet kidolgozására.
Három éve folytatok aktív közéleti, politikai tevékenységet.
Fõszerkesztõje vagyok a magyarságtudat erõsítését szolgáló

Pest megyei kisgazdák a Harmadik Úton... Folytatás az 1. oldalról

Ma nem errõl szól a két nagy párt dübörgõ választási
kampánya, hanem a felelõtlen ígérgetésekrõl és a jelenlegi helyzetet magyarázó, mosolyt fakasztó indoklásokról
(a 14. havi nyugdíjról, és a csökkentett gáznyomásról,
aminek oka, hogy Oroszországban télen hideg van). Folyik a kiéhezett pártklientúra anyagi kielégítése, a maradék nemzeti értékek kiárusítása.
Mindezek lendületének megtörése érdekében a kisgazdák tekintélyes tömegei csatlakoznak a Harmadik Út
választási szövetségéhez. A Harmadik Útban minden
párt megõrzi függetlenségét, önállóságát, de együtt min-

„Gerjemente” c. Nemzeti Hírlevélnek, mely
2004 õszétõl havi
rendszerességgel, 8-10
ezer példányban jelenik meg Cegléden és
környékén, áttörve ezzel az országos média
agyonhallgatását.
NATO-ellenesnek
és Európai Unió-kritikusnak tartom magam. Nemmel szavaztam az Unióra, igennel a kettõs állampolgárságra.
Érdeklõdési köröm a magyar õstörténet, õsi magyar hitvilág, a magyar nyelv és kultúra területe. „Emlékezzünk õseinkre, emlékezzünk hõseinkre!”-jelszóval évenként kirándulást szervezek Ópusztaszerre és Kiskunmajsára, az 56-os
múzeumba.
Havi rendszerességgel elõadásokat, közéleti fórumokat
szervezek, melyek iránt egyre nagyobb az érdeklõdés.
2005 októbere óta a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út és a
dr. Réti Miklós-féle kisgazdák választási szövetségének
országgyûlési képviselõjelöltje vagyok.

Miért vállaltam a képviselõjelöltséget?
Fiatalokkal a fiatalokért!
Azért vállaltam a képviselõjelöltséget, mert a jelenlegi
politikai elitet morálisan alkalmatlannak tartom az ország
irányítására. Véleményem szerint, Magyarországon – ugyanúgy, mint 1848-ban – felnõtt egy tiszta múltú, okos, értelmes,
több nyelvet beszélõ, keresztény, nemzeti érzelmû fiatal és
kormányzásra képes generáció, akik mellé felsorakozva,
végre lehet hajtani a régen várt rendszerváltoztatást.
Frissítésre, új arcokra és radikális tettekre van szükség!
A parlamenti pártok meghatározó vezetõi 15 éve ülnek
az ország házában; elfásulva, besározódva, sok esetben korruptan. Miközben a jelenlegi politikai garnitúra folyamatosan függetlenségrõl és szabadságról papol, országunkat
egyik uniós kampóról a másikra akasztották. Kormányzásuk alatt mezõgazdaságunk elsorvadt, iparunk nincs, az
ország vagyona eltûnt, szinte minden külföldi kézbe került,
Folytatása a 3. oldalon

dent megtesz a választási eredmény sikeréért, a magyarság kultúrájának, földjének, népének megmentéséért.
Az elsõ lépések megtörténtek Bács-Kiskun megyében,
Pest megyében és a többi megye is jelezte szándékát. Így
legközelebb Békés megye kisgazdái mondják ki akaratukat a szövetséget illetõen.
Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemõ, Dánszentmiklós, Mikebuda, Tápiószõlõs és Újszilvás, azaz a 15.
sz. választókerület Polgárai! Ti is támogassátok a
Harmadik Út szövetségét, ne dõljetek be a hitelüket
vesztett választási ígérgetéseknek. Mentsük a menthetõt, szavazzatok a Harmadik Út jelöltjére, a ceglédi
KORONDI MIKLÓSRA!
Dr. Réti Miklós

2. oldal
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Folytatás a 2. oldalról

az unió felé nettó befizetõk lettünk, a magyar földet idegenek számára eladhatóvá tették, tovább nõtt a bürokrácia, a
korrupció, a munkanélküliek és a szegények száma. Maffiaország lettünk. Vissza kell szerezni az ellopott vagyontárgyainkat!
Rend a liberalizmus ellen!
Elítélem a liberálisok családellenes kirohanásait és a homoszexuálisok gyermekvállalását. Véleményem szerint Magyarországon egyetlen szélsõséges párt van, az önmagát
hazug módon liberálisnak valló SZDSZ, mely család- és
kereszténység-ellenességével és a drogok legalizálásával, a
média teljes körû kisajátításával társadalmunk felforgatására
készül. A Harmadik Út képviselõjeként mindent megteszek
azért, hogy kiiktassák az SZDSZ-t a magyar parlamentbõl.
Úgy gondolom, hogy a globalizálódó világban, az európai
nemzetek gazdasági és kulturális versenyében csak egy erõs
nemzeti identitással rendelkezõ közösség képes sikereket
elérni és magát megvédeni.
Országgyûlési képviselõként olyan élhetõbb, büszkébb
és független Magyarországért szeretnék dolgozni:
Ahol nem szégyen, hanem kitüntetés magyarnak lenni.
Ahol nem spekulációból, hanem rendesen megfizetett
munkából, szabadon élhetnek az emberek.
Ahol nem szégyen templomba járni, de bûn erkölcstelenül
és here módon élni.
Ahol a nemzeti identitás és a kereszténység egymástól el
nem választható fogalmak.
Ahol a munkahelyen és az utcán nem kell félni.
Ahol nem lehajtott fejû, hanem tiszta tekintetû és felemelt
fejû, büszke emberek élnek.

Ahol a milliárdosok és a nagy jövedelmûek fizetik a
legtöbb adót.
Ahol az ügynökmúlttal rendelkezõket végleg kiszorítják
a közéletbõl.
Ahol nem a külföldi az elsõ számú, hanem a magyar.
Ahol a keresztény értékrend érvényesül az oktatásban, a
kultúrában és a médiában.
Ahol a fogyatékkal élõ emberek is hasznos és megbecsült
tagjai a társadalomnak.
Ahol a szociálpolitika nem pénzosztást, hanem munkahelyteremtést jelent.
Ahol a magyar termõföld (anyaföld) idegenek részére
nem eladható.
Ahol az élelmiszer-feldolgozó ipar magyar termelõk tulajdonában van.
Ahol a családi gazdaságokat erõsítik.
Ahol az egész életüket becsületes munkával eltöltött
nyugdíjasok részére, folyamatos megélhetést lehetõvé
tevõ nyugdíjat biztosítanak.
Ahol nemcsak jogszolgáltatás, hanem igazságszolgáltatás
is létezik.
Ahol nem az Európai Unió megbukott alkotmánytervezete, hanem az új, történelmi alkotmány, a magyar
Szent Korona-tanra épülõ alaptörvény a mérvadó.
Hiszem azt, hogy a Kárpát-medence magyarságának
Isten oltalma alatt álló küldetése van, mely nem egyeztethetõ össze a nemzetet szétziláló globalizációval. Véleményem szerint országunkat csak a hitben élõ és egységes
nemzetben gondolkodó, a feladatokat szolgálatnak tekintõ
emberekkel lehet megmenteni. Mint ahogy eddigi életem
során, ezután is szolgálni szeretnék.
Korondi Miklós
a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út országgyûlési képviselõjelöltje

„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
Mi lesz, ha kirekesztik
a Harmadik Utat
a törvényhozásból?

Rákkeltõ búza Magyarországon?

1. Az MSZP be fogja bizonyítani, hogy a százszor
megnyúzott nemzetrõl a 101. bõr is lehúzható, hogy az
egykori padláslesöprések tapasztalatai jól kamatoztathatók a nemzeti vagyon maradékának privatizálásában.
Ezzel megöletik a magyar jövõ.
2. A Fidesz, testvérpártját, a Likudot biztosította izraeli tárgyalásakor, hogy a magyar élelmiszeriparban
(értsd: mezõgazdaságban!) nagy lehetõségek rejlenek a
beérkezõ zsidó családok és befektetõk elõtt.
Ezzel megöletik a magyar paraszt.
3. Az SZDSZ, miután része marad a koalíciónak
(vagy nagykoalíciónak!), ígéretét betartva mindenhonnan
törli a nemzeti jelzõt, még a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának nevébõl is.
Ezzel megöletik a nemzet.
4. Az MDF szánalmas megélhetési politikusai tovább
süllyednek az önfeladásban: hogy képviselõk maradhassanak, bárkikkel, bármilyen megállapodásra készek.
Ezzel megöletik a rendszerváltás illúziója.

A Jobbik elképedve értesült arról, hogy Európát mintegy
45 ezer tonna rákkeltõ anyaggal szennyezett durumbúza árasztotta el. Ez a hatalmas mennyiség egész Európa lakosságának
egészségét veszélyezteti. Ráadásul a gabona terítésre, tésztában
pedig feldolgozásra került, ugyanis hamis papírokkal fogyasztásra alkalmasnak nyilvánították! Mivel õrizetbe vették azt az
olasz személyt (Európa egyik legjelentõsebb gabonaimportõrét), aki felelõs a szennyezett anyag Európai Unióba kerüléséért, a Jobbik felszólítja a magyar kormányt, hogy sürgõsen hozza nyilvánosságra azt az egészséghez való jog szerint kötelezõen nyilvános információt, hogy hazánkat milyen fokon veszélyezteti a rákkeltõ méreg. A behozott búza az ochratoxin nevû
rákkeltõ méregbõl az engedélyezett mennyiség háromszorosát
tartalmazza, ez az anyag pedig a Jobbik szakértõi szerint daganatos betegségeken túl a szövetek elvizesedését és a másodlagos nemi jelleg változását is okozhatja.
A Jobbik kíváncsian várja, hogy a jelenlegi magyarországi
vezetés hogyan kívánja megvédeni hazánk lakóit a hasonló
veszélyektõl, ha már a baj okozójához, az unióhoz képes volt
dörgölõzni. Milyen unió az, amelynek ellenõrzési rendszerén
átmegy ennyi mérgezõ anyag? Szakértõink szerint ugyanis
az említett gabonamennyiség több mint 2 ezer vagonnak felel
meg, egy hektár földet pedig 100-150 kg gabonával lehet bevetni. Tehát ha a méregbõl a földekbe is jut, egész Európa termõterülete veszélybe kerülhet.
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik EU-kabinet elnöke
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A HARMADIK UTAT A PARLAMENTBE!
F I G Y E L E M !

Pest megye 15. sz. választókerületének

ajánlószelvény-gyûjtõ helyei

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a
jövõben hírlevelünkben lehetõséget biztosítunk
vállalkozóknak, cégeknek hirdetések közzétételére. A hirdetések díjával hírlevelünk megjelenését, bõvítését támogathatják. Jelentkezni lehet
a 06-70/944-3556-os telefonszámon.

(MIÉP-Jobbik a Harmadik Út)
Cegléden:
1. Bara László
2. Laki István
3. Kuthy Károly
4. Petrényi Endre
5. Szunyogh László

2700
2700
2700
2700
2700

Albertirsán:
1. Csontos Gábor
2. Mészáros István

2730 Albertirsa, Hunyadi u. 43.
2730 Albertirsa, Vasút u. 10.

Újszilváson:
1. Király Sándor

2768 Újszilvás, Széchenyi u. 38.

Cegléd, Dessewffy u. 18./a
Cegléd, Etelka u. 3.
Cegléd, Dózsa György u. 8.
Cegléd, Szõlõ u. 28.
Cegléd, Batthyány u. 15./a

A doni hõsökre emlékeztünk
Január 15-én a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Választási Szövetség a doni hõsökre emlékezett Cegléden,
az I. és II. világháborúban elesettek emlékmûvénél,
ahol a városi rendezvény keretében közösen helyeztük el az emlékezés koszorúba font virágait.
Korondi Miklós
a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út országgyûlési képviselõjelöltje

Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

(Pali) madár etetés
Olvasom a Ceglédi Kürtszóban, hogy a Fidesz helyi zöld
tagozatának szervezésében a ceglédi iskolások madáretetõket
készítenek, és, hogy ebben a programban részt vesz a legtöbb
helyi általános- és középiskola. A jó ügy érdekében a Fidesz
tagjai vállalták az iskolákkal való kapcsolattartást is.
Leginkább a madarak fognak örülni ennek, hiszen õk
nem sejtik, hogy miféle (hátsó-?, kampány-?) szándék vezérelte az ötlet kiagyalóit. Az állatmentés ürügyén, a nemes
szándék leple alatt szimpátiát szerezni gyerekeknél, pedagógusoknál, szülõknél...
Ez a kezdeményezés lehet, hogy nem ütközik a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény betûjével, csak szellemével, de a Közoktatási Törvény (1993. évi LXXIX. törvény) módosításáról rendelkezõ 2003. évi LXV. törvény 39.
szakmári
§ 4. bekezdésével mindenképpen.

F E L H Í V Á S !
Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket,
fiatalokat, akik szeretnének tenni valamit településükért
és hazánkért. Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Ceglédi Szervezete

Olvasóinknak
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a JOBBIKKAL kapcsolatos bõvebb hírek megtalálhatók a www.jobbik.hu honlapunkon, február 1-tõl pedig a cegledijobbik.fw.hu, saját honlapunkon.

Fizesse elõ vagy keresse az újságárusoknál
a Magyarok Lapját (színes havilap, ára 290 Ft, megjelenik
minden hónap 11-én); a Kárpátiát (havilap, ára 298 Ft, megjelenik minden hónap 10-én).

Köszönet támogatóinknak,
akiknek segítségével kiadványaink, rendezvényeink létrejöhetnek: Vígh és Tsa Kft., OMV benzinkút, és mindazoknak, akik
nevüket nem kívánják felfedni. A továbbiakban is örömmel
vesszük a jószándékú segítséget, és az anyagi támogatást.

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
Cegléd, Kõrösi út 18.
(Mentõállomás utáni kanyarban)

VÁGOTT VIRÁGOK, CSEREPES NÖVÉNYEK,
KOSZORÚK, SÍRCSOKROK KÉSZÍTÉSE!
Nyitva tartás: H – P-ig 800 – 1700-ig
Szombat-vasárnap: 800 – 1700-ig
(+36) 20-560-6151

FIGYELEM!
2006. január 1-tõl
az Orchidea Virágüzlet az Alszegi útra
(CBA üzlettel szembe)
költözik!

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Korondi Miklós
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
Tel.: 06-70/944-3556

4. oldal

