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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”

Kossuth, a „liberális”
aptam egy szórólapot. Szép kéket.... Azt írják
benne, nem kopognak, nehogy zavarjanak.
Kopogás nélkül is megzavartak. A fejemben, szívemben szépen helyretett tudást, érzést zavarták
meg. Nem hagyom! Nem engedem, hogy Kossuth
liberalizmusát összemossák pártjuk ál-liberalizmusával. Hogy õk Kossuth követõi lennének?
Olyan messze vannak Kossuth eszméi az övékétõl,
mint Makó vitéz Jeruzsálemtõl.
Ugyanis más egy elnyomás alatt lévõ nép liberalizmusa, szabadságszeretete, szabadság utáni vágya, mint a liberalizmus jelszava alatt elnyomónak
lenni és olyan feltételrendszert teremteni az országban, hogy az gazdaságilag, erkölcsileg tönkremenjen, ahol a becstelenség és a pénz az úr. Ahol
a kétes vagyonok gazdái, csak a saját gazdasági
érdekeiket tartják szem elõtt, és képesek minden
gazság elkövetésére, hogy hatalmukat megtartsák.
Kossuth ostorozta volna e réteg magatartását, a
kormányzat alkotmánysértõ lépéseit, a korrupció
elburjánzását. Önök nem ostoroznak senkit. Önök
tevékeny résztvevõi országunk, hazánk tönkretételének!
Mi azt a Magyarországot akarjuk szeretni, amelyet Kossuth megálmodott! Mi szeretnénk megtartani azt a szokást, hogy a férfi a nõvel házasodik,
hogy a gyerekeket egy egészséges család nevelhesse. Mi nem akarunk mások lenni!
Kossuth olyan nevelést, oktatást szorgalmazott,
ahol hitre, erkölcsre, becsületre, hazaszeretetre nevelik a diákokat. Az önök oktatáspolitikája miként
valósítja meg ezeket?
Zászlójukra merik tûzni Kossuth nevét? Azét a
Kossuth-ét, aki a haza védelméért hadba hívta az
embereket? Õ nem a honvédelem feloszlatása mellett kardoskodott, mint ahogyan önök tették. Megszüntették a sorkatonaságot és ezzel a „dicsõ” tettel
még kérkednek is. Megfosztották a következõ nemzedéket a kollektív önvédelem lehetõségétõl.
Kossuth vajon szó nélkül hagyta volna-e, hogy
privatizálják a nemzet stratégiai ágazatait, hogy
külföldi kézre jusson a hazai ipar?
Kossuth belenyugodott volna-e a „multik” terjeszkedésébe, a kínai piac térhódításába?

(avagy márciusi gondolatok)

Kossuth vajon egyetértett volna-e az uniós csatlakozással, a benne szereplõ feltételekkel?
Kossuth is liberalizálta volna a drogfogyasztást?
Õ soha nem írt és mondott olyat, amelyet önök
mondanak, mondhatnak büntetlenül, megszentségtelenítve ezzel a Szent Koronánkat és a Szent
Jobbot. Ha Önök Kossuth követõi lennének, akkor
olyan néptömegek állnának önök mögött, akik
radikális eszméket vallanak, akik hazájuk függetlenségét, felemelkedését kívánják. Az önök szerint
liberális Kossuth-ot, a legnagyobb magyar, Széchenyi, az akkori ellenzék legradikálisabb vezetõjének
tartotta. Önök azt írják, hogy büszkék Kossuth Lajosra. Legyenek is!
Abban már nem vagyok biztos, hogy õ is büszke lenne önökre! A pártjukba biztosan nem lépne
be.
szakmári

Utassy József:

Zúg Március
Én szemfedõlapod lerántom:
– kelj föl és járj, Petõfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, bong a kardlap:
– úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bõség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petõfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a szabadságról!

GERJEMENTE

2006. március

MIÉP-JOBBIK-KISGAZDÁK – A HARMADIK ÚT
Választási nagygyûlés
Hosszú volt ez a tél, nagyon hosszú. A természet is
várja, hogy zöldellhessen, és virágba boruljon az éltetõ
napfénytõl. Az emberi életnek is szüksége van a fényre,
mely meleget ad, és irányt mutat. Ami a természetnek a
napfény, ugyanaz az embernek a remény. Remény a változásra, a megújulásra.
Ha párhuzamot vonunk, akkor a 2006. február 18án, a ceglédi mûvelõdési ház színháztermében tartott
nagygyûlés sok száz ember számára hozta el a tavaszt.
Ezen a nagygyûlésen mutatkozott be hivatalosan Korondi
Miklós, a MIÉP-Jobbik A HARMADIK ÚT országgyûlési
képviselõjelöltje.
Az emberi élet mozgatórugója az a hit, hogy érdemes
és van miért élni. Tisztességes munkáért, tisztességes bért
kapni és nyugodt családi életbõl erõt meríteni. De hogyan? Kérdeztük mostanáig félszegen és bátortalanul,
amikor az elmúlt 15 év minden erkölcsi értéket és nemzeti összetartozást lerombolt, tönkretett. Ez a nagygyûlés,
úgy gondolom, sok mindenre választ adott. Régen láttam
ennyi társadalmi réteg képviselõjét egy helyen. És mégis

egyek tudtunk lenni. Egyszerre nevettünk, egyszerre
szakadt ki belõlünk a nemzetféltés, a felháborodás, az
egészséges igazságérzetünk. A sûrûn felcsattanó taps,
nem csak a mesterien megkomponált beszédeknek szólt,
hanem annak az egységes gondolkodásmódnak, szellemi
kapcsolatnak, amely az együvé tartozásban testesült meg.
És annak az akaratnak, hogy egy olyan országban találjuk
meg a boldogulásunkat, melyet nem kell megtagadni,
de õ sem tagadja meg hûséges fiait.
Sokan voltak, akiket csak kíváncsiságuk és a belsõ
bizonytalanságuk hozott el. Jó volt látni, ahogy ez a bizonytalanság eltûnik az arcukról, és átengedik magukat
annak a bizonyosságnak, annak a hitnek, mely értelmet
ad az életnek és kijelöl egy olyan utat a jövõre nézve,
ami vezet valahová, amin célba lehet jutni.
Ami a természetnek a napfény, ugyanaz az embereknek a remény. A Székely himnusz hangjaira ez az éltetõ
reménysugár jelent meg az emberek szemében. Ezen az
estén nagyon messzire világított. Hogy meddig, az csak
rajtunk múlik. Ha nem restelljük az arcunkon, szemünkben
ezt az éltetõ fényt, ha továbbadjuk embertársainknak,
akkor egy nemzetnek fog eljönni a tavasz. Zsengellér J.

Amirõl a hírek nem szólnak...
Gyurcsány Ferenc – saját pártja által
választott miniszterelnök – 2006. március 1-jén Ceglédre látogatott, a Szabadság térre. Amirõl a hírek nem szólnak az az, hogy a tér nevéhez méltatlanul nem biztosították az ott lévõk
megszólalási lehetõségét és korlátozták
a gyülekezési szabadságát is.
A tömegnek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetõ, különbözõ tele-

pülésekrõl „odabuszoztatott” nyugdíjasoktól elkülönülten, pártfüggetlen,
békés fiatalok egy – késõbb spontán
egyre bõvülõ – csoportja ellen ugyanis
a fiatal baloldal, majd a helyben verbuvált ún. kisebbség alkotta rendezõség
fenyegetõen lépett fel.
A sajtó természetesen azonnal odasereglett, megérezve a botrány, illetve
a lejárató kampány lehetõségét.

Ami valóban történt: a nem buszon
érkezõ ceglédi közönség jó része a kormányzás kapcsán egyet nem értésének
adott hangot, amelyet a „rendezõség”
fizetett provokációnak vélt és próbált
beállítani, különbözõ hivatalos és nem
hivatalos szervek közremûködését felajánlva feloszlatni. Holott a téren, egymásnak ismeretlen emberek gyûltek
össze azonos véleményük miatt, és szó
sem volt szélsõséges megnyilvánulásról, legalábbis a tüntetõk részérõl...

Rendezvénynaptár

„Kossuth Lajos”

Korondi Miklós, országgyûlési képviselõjelöltünk a következõ idõpontokban és helyszíneken mutatkozik be:

2006. március 10. (péntek) 18 óra

CEGLÉDBERCEL, Mûvelõdési Ház Klubterem (vendég: dr. Réti
Miklós).

2006. március 13. (hétfõ) 18 óra

DÁNSZENTMIKLÓS, Mûvelõdési Ház (vendégek: dr. Bükkfalvy
Beatrix, dr. Horváth Szabolcs, dr. Réti Miklós).

2006. március 17. (péntek) 18 óra

ÚJSZILVÁS, Faluház (vendég: ifj. Hegedûs Lóránt református lelkész). Az elõadás címe: Hittel a nemzetért.

2006. március 23. (csütörtök) 19 óra ALBERTIRSA, Mûvelõdési Ház Klubterem (vendég: ifj. Hegedûs
Lóránt). Az elõadás címe: Hittel a nemzetért.
2006. március 31. (péntek) 18 óra

CEGLÉD, Református Gyülekezeti terem, Iskola u. 1. (vendég:
Döbrentei Kornél író, Sinkovits Vitai András elõadómûvész és dr.
Réti Miklós).

Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
MIÉP-Jobbik-Kisgazdák a Harmadik Út
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A HARMADIK UTAT A PARLAMENTBE!
Kormányváltást akarunk!

VÁLASZTÁSI TÉZISEK

– Nem lehet elveszett szavazat!

(a kormányváltás biztos receptje)

Most, miután az MDF vezetõsége nyíltan bejelentette,
hogy elképzelhetõnek tartja az MSZP-vel való szoros
együttmûködést, leegyszerûsödött a politikai képlet.
Nem maradt a jobboldalon egyetlen potenciális szövetségese sem a Fidesznek, csak a MIÉP-Jobbik-Kisgazda
összefogás. Nem vezet más irány a nemzeti megmaradás
kormánya felé, mint a HARMADIK ÚT! A változás csak
együtt sikerülhet! A nagy összecsapás elõtt azonban
emlékezzünk, ne feledjük el a múlt keserû tanulságait!
Nehéz ezt kimondani, de a Gyurcsány-kormány a
Fidesz szûklátókörûségének eredménye! A 2002-es választások elsõ fordulójában az 5685655 szavazatból a
MIÉP 245326 szavazatot
kapott. A bûvös 5% átugrásához tehát, mintegy
40000 szavazat hiányzott.
A 12000 szavazókörzetet
figyelembe véve, ha mindegyikben csak 4 darab(!)
plusz szavazat kerül át
hozzánk, akkor az eredmény 293326 szavazat. Ez
5,15%-ot eredményezett
volna és a haza megmenekül!
Ne feledjük: A Fidesznek jelenleg több képviselõje van az országgyûlésben, mint a kormányzó MSZP-nek, mégis a törpe terrorpárt segítségével õk regnálhatnak!
Ha a polgári párt az elmúlt választási kampányban
nem heccelt volna a MIÉP és a nemzeti radikalizmus ellen, illetve nem riogatott volna a kis pártokra leadott úgynevezett „elveszett szavazatokkal”, akkor ma nemzeti
kormánya lenne az országnak! Ha a Fidesz komolyan
gondolja a jelenlegi hatalom menesztését, akkor kis
rásegítéssel, külsõ vagy belsõ támogatással a polgárinemzeti kormány megalakítható! Matematika: ha a
Fidesz-szavazók az elsõ fordulóban 1-2%-ot átadnak,
akkor a második fordulóban visszakapnak tõlünk 5%ot, a közös ellenfél legyõzése érdekében! Nézzünk errõl
néhány szemléltetõ adatot:
2002. FIDESZ 49% + MIÉP 4% = 53%
VESZÍTETTÜNK!
2006. FIDESZ 48% + MIÉP-JOBBIK 5% = 53%
N Y E R T Ü N K !
Ugye milyen egyszerû? A Fidesz szavazók tudatos
viselkedése a mérleg nyelvét a nemzeti oldal javára billentheti és akkor a Harmadik Út által képviselt nemzeti érdekvédelem bekerül a parlamentbe! Akkor ismét Orbán Viktor a miniszterelnök!
Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke
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1. A Fidesz – 2002-höz hasonlóan – megnyeri a választást.
2. Ugyanakkor nem tud majd önállóan
kormányt alakítani.
3. Az MDF nem jut be a parlamentbe, így
minden MDF-re leadott szavazat ELVESZETT SZAVAZAT.
4. Ha a Fidesz kormányt akar alakítani,
csak az MSZP-vel vagy az SZDSZ-szel
teheti meg.
5. Ha a Fidesz nem alakít kormányt, a
nemzeti oldal több ciklusra elbúcsúzik a
kormányzástól.
6. Egyedüli lehetõség az, ha a kisgazdák
által is támogatott MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Választási Szövetség bejut a parlamentbe.
7. Ez úgy érhetõ el, hogy a választás elsõ
fordulójában a kisgazdák által is támogatott MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Választási Szövetségre szavazunk, hogy elérje, illetve meghaladja a parlamentbe
kerüléshez szükséges 5%-os küszöböt.
8. Ha az elsõ körben nem az elõzõ pontban leírtak szerint szavazunk, akkor a
Fideszre leadott szavazat – ugyanúgy,
mint 2002-ben – ELVESZETT SZAVAZAT
lesz.
9. A második fordulóban kell a Fideszre
szavazni, a nemzeti oldal gyõzelme érdekében!
10. Aki a fentiek ellenkezõjét állítja, az
nem akarja, hogy a nemzeti oldal kormányozzon!
MIÉP-Jobbik-Kisgazdák a Harmadik Út

F I G Y E L E M !
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.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
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ÖSSZEFOGTUNK: MIÉP–JOBBIK–KISGAZDÁK!
Március 15.,
az Összefogás seregszemléje

Tisztelt Választópolgárok!

A Márciusi Ifjak tiszta tekintete elõl elsomfordálnak
a globalizmus hazai kiszolgálói. Hiteles szabadságünnep
és rendszerváltoztató seregszemle csak a Hõsök terén
lesz, az Összefogás ünnepén.
Magyar Testvéreink! Mutassuk meg összetartozásunkat, erõnket, nemzetünkért érzett felelõsségünket, összetartó, erõátadó szeretetünket.

Találkozzunk 2006. március 15-én a Hõsök terén,
délután 3 órakor.

Köszönöm Önöknek a részemre leadott
ajánlószelvényeket, a sok biztatást és a
sok gratulációt. Ígérem, hogy minden
tõlem telhetõt megteszek annak érdekében, hogy a MIÉP-Jobbik a Harmadik
Út Választási Szövetség 2006 tavaszán
parlamenti tényezõvé váljon és egy új, nemzeti kormánya lehessen Magyarországnak.
Kérem Önöket, hogy a kormányváltás végrehajtása
érdekében április 9-én minél többen menjenek el
szavazni, és szavazataikkal is támogassanak.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt

MIÉP-Jobbik-Kisgazdák a Harmadik Út

AUTÓBUSSZAL A HÕSÖK TERÉRE!
A MIÉP-Jobbik-Kisgazdák a Harmadik Út Választási Szövetsége 2006. március 15-én (szerdán), autóbuszos kirándulást szervez Budapestre, a Hõsök
terére, ahol az 1848-as Szabadságharcról is megemlékezünk. Beszédet mond
Csurka István, a MIÉP elnöke és Kovács Dávid, a Jobbik elnöke.

Az autóbusz március 15-én 13 órakor indul Ceglédrõl, a Református
Nagytemplom elõl. Részvételi díj: 1000 Ft/fõ. A jelentkezéseket fogadja:
Kökény Ferenc a 06-70/281-5372-es telefonszámon, vagy személyesen.
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
ÚJ HELYEN!
2700 CEGLÉD, ALSZEGI ÚT 31.
Megújult környezetben, újdonságokkal várjuk
régi és új kedves vendégeinket.
Szolgáltatásaink:

CSOKROK, KOSZORÚK, EGYEDI RENDELÉSEK
KÉSZÍTÉSE, CSEREPES VIRÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSE,
DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Nyitva tartás: H – P: 800 – 1700-ig
Szo.-V: 800 – 1300-ig
20-560-6151

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
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