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A HARMADIK UTAT A PARLAMENTBE!

ITT AZ IDÕ!
Eljött az idõ, hogy kezünkbe vegyük végre sorsunk irányítását
és döntsünk, hogy merre és hogyan tovább? Melyik utat válasszuk?
A globalizáció mindent elnyelõ térhódítását vagy a Harmadik Út
által felkínáltat, amely megtartani, védeni akarja
a nemzeti értékeket, érdekeket és kivezethet bennünket a globalizáció csapdáiból. Az elmúlt 16
év „eredménye”, hogy mezõgazdaságunk elsorvadt, iparunk nincs, szinte minden külföldi kézbe került, az ország vagyonát elprivatizálták, az
Unió felé nettó befizetõk lettünk, tovább nõtt a
korrupció és az álláskeresõk száma, a magyar földet (anyaföldet) pedig idegenek számára eladhatóvá tették. Dél-amerikai típusú maffia-országgá lettünk!
Az MDF által beígért tavaszi nagytakarítás elmaradt, emiatt az
ügynökök, az ÁVH-sok és leszármazottaik, a diktatúra irányítói, a besúgók és az õket beszervezõk ma is a közélet, a politika és a média
irányítói. Ott ülnek a bíróságokon, az ügyészségen, az állami vállalatok
és az önkormányzatok élén, pókhálószerûen átszõve az egész magyar
közéletet. 16 éve szinte ugyanazok a politikai pártok és képviselõik
vannak az ország házában, elfásulva, besározódva, sok esetben
korruptan. Frissítésre, új arcokra, radikális tettekre van szükség!
Évek óta nincs képviselete a magyar parlamentben a magyar
föld eladása ellen tiltakozóknak, a kettõs állampolgárságra igennel szavazó másfél millió embernek, a NATO- és globalizációelleneseknek és a nemzeti radikálisoknak. Április 9-én, azaz a
választások elsõ fordulóján, szavazataikkal változtathatnak ezen
a helyzeten, mégpedig úgy, hogy a kisgazdák által is támogatott
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Választási Szövetségre voksolnak,
lehetõség szerint minél többen.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõjelölt

Dübörög
a „kétpártrendszer”?
z elmúlt hetekben tanúi lehettünk bõséges ígéreteknek, az
amerikai módra megrendezett látványos, és meg kell vallanom, eléggé
szirupos stadionrendezvényeknek,
és aki benne volt, az a nagy pártok
kopogtatógyûjtési – korántsem korrekt – módszereit személyesen is
megtapasztalhatta. Itt-ott erõszakos
jelenetekre is sor került, valamint elhangoztak négy-, illetve hatszemközti ígéretek vagy éppen fenyegetések
a MIÉP-Jobbik színeiben induló
egyéni képviselõjelöltek irányában.
A választási szövetséget önzetlenül segítõk azonban nemhiába áldozták fel idejüket annak érdekében,
hogy a pártszövetség ne csak országos, hanem területi listákat is tudjon
állítani. Mert a szavazópolgár – bárhol az országban – amikor bemegy
majd a fülkébe, hogy voksoljon,
Folytatása a 2. oldalon

Szózat
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsõd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
(Részlet)
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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
Dübörög a „kétpártrendszer”?
Folytatás az 1. oldalról

mindenütt ott fogja látni a MIÉPJobbik a Harmadik Út logóját! Ez
volt a cél, hogy tudjunk alternatívát
nyújtani azoknak a választóknak,
akik nemet mondtak annak idején a
NATO-ra és nem is oly régen az EUcsatlakozásra is nemmel voksoltak.
Folytathatnám a sort a kettõs állampolgárságra igennel voksolókkal, és
olyan magyar nemzeti érzelmû emberekkel, akik nincsenek megelégedve az elmúlt 16 év eredményeivel. Azt hiszem, hogyha nem lenne
a Harmadik Út elhallgatva a médiában, akkor a parlamenti küszöböt
magasan átvinné a pártszövetség.
Hiszen a „politikai elit” az elmúlt 16
esztendõben olyan helyzetbe hozta
az országot, amely példátlan annak
ismeretében, hogy milyen lehetõségeket nem használtak ki, nagylelkûen lemondva azokról. Most pedig
a kétpártrendszer a sláger. Véleményem szerint, várhatóan nem lesz
nagy különbség az eredmények tekintetében. Mindebbõl a nagykoalíció réme világlik ki. Nehéz ezt elképzelni ennyi sárdobálás után. Sajnos azonban megismétlõdhet a 2002es fiaskó. Hatalmas polgári hurráop-

timizmus utáni óriási csalódás és
balliberális gúnykacaj. Ugyanis a
„liberális” törpepártot szövetségese
beviszi a parlamentbe. Pedig a megoldás egyszerû. Erre van több példa
az európai országokban. Elég, ha
Olaszországra gondolok. Ott Berlusconi szoros választási szövetségben
volt a tõle jobbra álló pártokkal. Természetes, hogy nem mindenben értettek egyet, de tudták, hogy „Egy a
tábor, több a zászló”-taktikával le
tudják gyõzni az ottani baloldalt.
Sikerült is nekik.
2002-ben Pokorni úr azon öröme,
hogy a MIÉP éppen hogy egy hajszállal nem került be a parlamentbe,
minden szempontból sokba került az
országnak.
A múltkoriban, a Magyar Nemzet
közírója, Kristóf Attila a MIÉP-Jobbik
2-3%-os „hordalékáról” írt. Azért a
„hordalék” szavazata jól jön majd a
második fordulóban a Fidesznek!
Biztos vagyok abban, hogy a Harmadik Útban van annyi erõ, hogy
elérjük az 5%-ot! Fontos számunkra,
hogy mindazok, akik megértették
üzenetünket, szavazzanak ránk az
elsõ fordulóban. A kormányt csak így
lehet leváltani.
Most sorsdöntõ események elõtt

Valahol Kelet-Európában
(Ha valaki magára ismer, az nem a véletlen,
hanem az elmúlt 16 év mûve.)
Ismerõsöm igazi magyar ember, rengeteget dolgozik,
meg lehet szakítani, ha értelmét látja. Ennek megfelelõ
a habitusa is. Mindenrõl megvan az egyéni véleménye,
ami már-már majdnem olyan, mint a szentírás. Ebben a
hitében senki és semmi nem tudta õt megingatni. Nagyon
hitt a demokráciában, az ilyen-olyan izmusokban. Én óva
intettem, nehogy átessen a ló túloldalára. Szerinte én
rossz helyen állok, a nemzetféltésem felesleges. Lassanként kezdtem kerülni az ismerõsöm, mert ezt az egysíkú
észosztást és lehengerlõ stílusát bántónak éreztem.
A minap találkoztam vele. Már messzirõl intett felém
és sebes léptekkel közeledett. Megtörtént a nagy pillanat,
kezet fogtunk, üdvözöltük egymást, a szokásos formulák.
Megbeszéltük, ki hogy van. Ismerõsöm megjegyezte,
régen látott, erre pedig koccintani illik. – Jó – egyeztem
bele, talán így jobban átvészelem az igehirdetést. De az
elmaradt, és csak a jelentéktelen történéseket tárgyaltuk
meg. Na, mondom magamban, itt valami nincs rendjén.

állunk. 2007-tõl idegenek számára
eladható a magyar föld. Hátra van
még a szolgáltatások privatizációja.
A víz egyre nagyobb stratégiai eszköz. A Harmadik Út parlamentbe
kerülve mindent megtesz azért, hogy
a Fideszt támogassa minden, a nemzet számára fontos kérdésben, amely
felmerül a parlamenti szavazáskor. A
nagyobbik ellenzéki párt rendre alulmaradt az elmúlt négy évben a lényeges szavazások tekintetében.
Ugyanakkor nem egyszer és nem
kétszer együtt szavazott a koalícióval. A Harmadik Út a garancia arra,
hogy a balliberálisok nem fogják
elérni a céljaikat, valamint hatással
leszünk a Fideszre – még ha egyes
politikusainak ez kellemetlen is –,
hogy felejtse el az együtt szavazásokat a szocialistákkal. Aggasztó az
is, hogy nem változott a Választási
Bizottság elnöke, valamint az, hogy
az EBESZ megfigyelõi nem vesznek
részt a választáson. Állítólag nem
kérték. Vajon miért? Azt pedig ne
felejtsük el, hogy a demokrácia a
többpártrendszerrõl szól, nem pedig
a kétpártrendszerrõl, amely nemzetstratégiai kérdésben sokszor csak
egypártrendszer.
Kökény Ferenc

Nem bírtam türtõztetni a kíváncsiságom és megkérdeztem: – Te, valami baj van? – Az arca megváltozott, szemeivel valahol nagyon messze járt. – Bíztam a rendszerváltásban, bíztam egy jobb életben. – Amíg beszélt, nagyokat nyelt, mintha gombóc lenne a torkában. – Emlékszel, mennyi tervem volt, nem lehetett elvenni a kedvem semmitõl, de most már kezdek belefáradni. – Bólintok. Hát, hogy a fenébe ne emlékeznék, hiszen mindig
megsértõdött, ha azt mondtam, ennek nem lesz jó vége.
Most már ömlik belõle a keserûség. – Hiába van diplomám, csak Pesten fizetnek meg, oda van az egész napom,
a feleségem egész nap dolgozik, este meg még várja a
házimunka. A lányom ugyan lediplomázott, de nincs
munkája, a fiammal pedig nem bírok, rosszul tanul, a
tanároknak visszabeszél, a személyiségi jogait hangoztatja. Alig bírjuk a rezsit fizetni, pedig a panelt is fel kellene
újítani. Apámék se vágnak már hízót, olcsóbb nekik is
valamelyik multinál vásárolni. Elegem van az egészbõl,
a politika egy nagy szélhámosság, nincs beleszólásunk
semmibe, külföldrõl irányítanak minket, az Unióval pedig kitörölhetjük, úgy ahogy van, mindenestõl. 16 éve
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Nyílt levél a szocialista szavazóhoz!
Megint országgyûlési választások elõtt állunk, azaz ismét
eljött a számvetés ideje. Vagyis: ki mit ígért négy évvel
ezelõtt, és mit valósított meg belõle. Csakis ez a mérlegelés lehet az alapja annak, érdemes-e az adott pártra
adni a voksunkat. Erre a mérlegelésre eléggé jó lehetõséget ad egy MSZP-s kiadvány, ami a 2002-es választások
elõtt látta meg a napvilágot. Kérem, engedje meg, hogy
ebbõl idézzek néhány akkori ígéretet:
– „Kezdeményezzük új alkotmány kimunkálását.” (Ez
elmaradt, mert nem akarásnak nyögés a vége.)
– „Szövetséget ajánlunk a hívõknek és támogatjuk az
egyházakat.” (Ennek pontosan az ellenkezõje „jött be”.
Az egyházi fenntartású öregek otthona – ahová egyszer
még Ön is kerülhet! – az egyházi iskola 20-40%-kal kap
kevesebb támogatást, mint az önkormányzati.)
– „Kiszélesítjük a közgyógyellátásban részesülõk
körét!” (Ha Ön nyugdíjas, kérem tegyen egy próbát!
Adjon be a ceglédi polgármesteri hivatalba közgyógyellátásra vonatkozó kérelmet – majd meglátja, milyen
választ kap!)
– „Bevezetjük az ingyenes étkezést az önkormányzati
bölcsõdében és óvodában. Ingyenessé tesszük az állandó lakóhely és az iskola közötti utazást.” (Érdekes, most
egyik vörös plakáton se olvasható, hogy: Igen, megcsináltuk.)
– „Kormányom felvirágoztatja a mezõgazdaságot és a
magyar vidéket.” (Ezzel szemben kiharcolták, hogy a
magyar gazda a negyedét kapja annak a támogatásnak,
amit a francia vagy a német. De még ezeknek az összegeknek a kifizetését is halasztgatták, ne felejtsük el a
tavalyi gazda-tüntetéseket!)
– „Betemetjük az árkokat.” (Ennek is az ellenkezõjét
mûvelték, szembeállították a várost a vidékkel, a trianoni
magyart az anyaországival – 2004. december 5.)
– „2004-ben befejezzük a Tisza és mellékfolyói teljes

körû árvízvédelmi rendszerének, valamint a DunaTisza köze kiszáradását gátló hálózat megépítését.”
(Cegléd és a környezõ települések pontosan itt a DunaTisza közén vannak. Meg tudná mutatni Ön, szocialista
szavazó, ennek a hálózatnak egy darabját?)
– „Befejezzük a 10 ezer lakosnál nagyobb települések
csatornázását.” (Ezzel szemben Cegléden még egy kapavágás sem történt!)
– „400 ezer új munkahelyet...” (Akkor miért van most
ennyi munkanélküli?)
– „Jobb életet...” (A Statisztikai Hivatal szerint 2004-ben
0,5%-kal csökkent az átlag-életszínvonal. Németországban 1 liter benzin kb. 297 Ft, miközben a német az ötszörösét viszi haza a magyar átlagkeresetnek. De ez csak
azért van, mert nálunk „nagy a jólét” és „dübörög a
gazdaság.”)
– „Nem lesz gázáremelés!” (Hányszor is volt? 7-szer?
8-szor?)
A mérlegelés tehát azt mutatja, hogy az MSZP csak ígérgetett és ígérgetett, hogy kormányra kerüljön. Az ígérgetések azonban mind hazugságoknak bizonyultak, mint
ahogyan a mostani „Új Magyarország” címû program
se más, mint ígéret-hazugság halmaz. Mielõtt a választófülkében az MSZP-re tenné az X-et, kérem, ne felejtse el
az elmúlt négy év „eredményeit”, ne felejtse el, hogy
most ismét be akarják csapni, ismét meg akarják vezetni!
Csak egy célkitûzés teljesült – felerészben – a „Több
pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak” címû. Az önkormányzatok ugyan nem kaptak több
pénzt, de az Emberek, igen. Vagyis: Kóka és emberei,
Gyurcsány és emberei, Leisztinger és emberei, Kulcsár Attila
és emberei. Ha Ön, tisztelt szocialista választó, nem kapott több pénzt (néhány százmilliót), akkor nem Ember.
Vessen magára.
Csuri Károly

Folytatás a 2. oldalról

Olvasóinknak

ígérgetnek fût-fát, aztán nem lett belõle semmi.
– Te, itt tenni kellene valamit! – A környezõ asztaloknál helyeslõ fejbiccentések. Majd hirtelen elhallgat, mivel
már mindenki õt nézi, úgy nekihevült. Szabadkozik, de
leintem, közben kéri a számlát és fizet. Vesszük a kabátokat, de látom, toporog, valami nyomja a lelkét. – Te –
kezdi halkan – tegnap este láttalak plakátolni, már akkor
akartam veled beszélni. Elmondanád a Harmadik Út
„Rend programját”? – Érzem a tekinteteket a hátamon,
telefonálok, hogy kések egy kicsit a vendégségbõl, és
kérek még pár pohárral a jobbikból.

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

Zsengellér József

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

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
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MIÉP-JOBBIK-KISGAZDÁK – A HARMADIK ÚT
HOGYAN SZAVAZZUNK?
A szavazás elsõ és második fordulóból áll. Fontos
tudni mindenkinek, hogy csak az elsõ forduló alkalmával – április 9-én – lehet pártra szavazni, hiszen
a második fordulóban, már csak az elsõ három legjobb
eredményt elérõ képviselõjelöltre van lehetõség voksolni. Ezért felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha kormányváltást szeretnének, akkor – április 9-én – szavazzanak a kisgazdák által is támogatott MIÉPJobbik a Harmadik Út Választási Szövetségre, hiszen tudják:
„NÉLKÜLÜNK NINCS KORMÁNYVÁLTÁS!”
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út

A szavazólapokon
a MIÉP-Jobbik címere lesz
a legkisebb!
A pártok választási esélyegyenlõségét súlyosan
sértõ módon nem azonos méretben kerültek a szavazólapokra a jelölõ szervezetek emblémái. A MIÉPJobbik a Harmadik Út logója lett a legkisebb. A MIÉPJobbik helyi választási bizottságokba delegált tagjai-

Miért nem látjuk
a Jobbik országos elnökét?
Megbízható forrásból származó információ szerint
a legnagyobb ellenzéki párt egyik meghatározó politikusa valamennyi médiára befolyásoló erõvel bírt, hogy a választásokig, a kampány egész ideje alatt
Kovács Dávid, a Jobbik elnöke ne
kaphasson megszólalási lehetõséget
a televíziókban. Így fordulhat elõ az,
hogy a széles közönség által nézett
adásidõkben, a politikusokkal való
beszélgetések során mindig Csurka
Istvánt látjuk. A mûsorvezetõk tudatosan „elfelejtik”
a pártszövetség teljes nevét mondani, helyette mindig
MIÉP-et emlegetnek. Mindezzel befolyásolják a tájékozatlan nézõket, és azt sugallják, hogy a Harmadik
Út tulajdonképpen maga a MIÉP.
Bizonyára sokaknak érdeke, hogy a higgadt, logikus, okos, közérthetõ elemzések és megnyilvánulások helyett, amelyeket Kovács Dávid tehetne, csak
Csurka Istvánt láthassák a nézõk, aki ezen tulajdonságok közül nem mindet tudhatja magáénak.
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõjelölt

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
2700 CEGLÉD, ALSZEGI ÚT 31.
nak ez irányú panaszát rendszerint elutasították. A
döntésen nem csodálkoztunk. Korábban belügyminiszteri rendelet szabályozta az emblémák szavazólapra kerülõ méretét, ezt a jogszabályt azonban az
Alkotmánybíróság megsemmisítette. 16 éve eleve foltozott alkotmányunk van és nincs változás a választási törvény körül sem, azaz okot ad a visszaélésekre.
Vajon miért nem változtatnak rajta? Többek között
ezért sem tudunk elõre lépni a demokrácia útján. Viszont a jelenlegi négy parlamenti pártnak ez a helyzet ezek szerint „megfelelõ”.

Megújult környezetben, újdonságokkal várjuk
régi és új kedves vásárlóinkat.
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

MIÉP-Jobbik a Harmadik Út

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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