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„Csak egy maradhat!”
ondolom, sokan láthatták az elmúlt
években a Hegylakó címû filmet.
Maga a film, a fantasy kategóriába tartozik. A fõhõs a pozitív személyiséget játszó halhatatlan, évszázadokon keresztül
küzd az igazságért azok ellen, akik ártanak az emberiségnek. Ugyanakkor feladata, mint minden hozzá hasonlónak, hogy
legyõzze a szintén halhatatlan társait. A
filmben többször is felhangzik a halhatatlanok örök törvénye: „Csak egy maradhat!”
Hogy elszakadjak magától a filmtõl,
vissza kell térni a valóságba. Nevezetesen
a legutóbbi országgyûlési választásokra.
A kampány során az volt az érzésem,
hogy itt nem is tiszta ideológiát képviselõ
pártok próbálják elnyerni a választók kegyeit, hanem a hatalomért folytatott küzdelemben a „két nagy” próbált milliárdos költséggel és „hadsereggel” „piacot”
szerezni, mintha két multi indult volna
el egy tenderen, melynek tétje a Magyarországnak hívott „piactér” megszerzése
a következõ négy esztendõre. A vörös
csatázott a naranccsal. Milliók tapadtak
a képernyõkre, hogy vajon „kedvenc
hadvezéreik” hogyan vitézkednek a választók pénzén, a csatatéren, amelyet
Magyarországnak hívnak egyelõre. A
vörös, minden pénzt és paripát bevetve
indult rohamra a narancs ellen, azzal a

különbséggel, hogy az elõbbinek már immáron több mint
egy évtizede megvolt a stratégiai szövetségese, a kék, amelyet ha nem is kedvel, de a gyõzelem érdekében támogat
és bejuttat a parlamentbe. Ezzel szemben a narancs külsõ
szövetség nélkül egy tömbben kínálta oda magát ellenségeinek, akik a régi jól bevált taktikával ismét gyõztek.
A vesztes egyedül akart mindent. A fantasy világától
elbódulva harcolt a többi nemzeti párt ellen és a késõbbi
gyõztes ellen. Hiába ígérte a kampányában, hogy: „Vannak hibák, melyeket még egyszer nem fogunk elkövetni”.
Nos hát, a fõ hibát elkövették. 2002 óta a Fidesz számára
sikeresnek tartott taktikával elérte, hogy egyedül maradt.
Nem akarom most taglalni ezt az óriási stratégiai baklövést, hiszen ezt megtették nálam jólértesültebb és képzettebb személyek.
Most a Jobbikról akarok írni, hiszen a Gerjemente olvasói biztosan kíváncsiak rá, hogy mi a véleményünk a
választásokról és saját szereplésünkrõl.
Mint ismeretes, a Harmadik Út országosan 2,2%-ot
ért el. Többet vártunk, de a választások utáni napokban
értékelve az eredményt, a következõket gondoltuk, melyet most megosztanék az olvasókkal.
Az elsõ pillanatoktól fogva tudtuk, hogy nehéz lesz
a feladat. Kampánypénzek és médiatámogatás nélkül,
valamint a velünk szemben korántsem korrekt viselkedése a nagyoknak, szinte jelezte azt, hogy ha a választóinknak nincs hite bennünk, hanem inkább az erõsebb
felé oldalaznak, mint ahogy a tömegek szoktak viselkedni, akkor dolgozhatunk bármennyit, a tudatot legyõzi
az a szellemi ópium, melyet a korántsem független méFolytatása a 2. oldalon

Meghívó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
tisztelettel és szeretettel hívja Önt és kedves családját,
a hazánkat megcsonkító trianoni békediktátum 86. évfordulóján tartandó

emlékezõ rendezvényére.
Meghívott elõadók: vitéz aradi Szatmári József, a Trianon Társaság alelnöke
és Bíber József Tibor, a Jobbik Országos Választmányának alelnöke
Idõpont:

2006. június 10. (szombat) délután 5 óra.

Helyszín: a ceglédi Református Nagytemplom kertje.
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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
Trianon, 1920. június 4.

„Csak egy maradhat!”... Folytatás az 1. oldalról

(Nemzeti Gyásznap)
1920. június 4-én délután fél ötkor, a trianoni
békediktátum aláírásának percében az országban
zúgtak a harangok, a közlekedés leállt és sírtak az
emberek. Az 1000 éves Magyarország, Szent István
országa egy perc alatt összeomlott!
A trianoni békediktátum során a „nemzetiségi jogok”
nevében mesterséges államokat alkottak, és egész nemzet-tömböket helyeztek idegenek uralma alá.
Volt olyan város a Kárpát-medencében, amelynek lakói az elmúlt esztendõk során az Osztrák-Magyar Monarchia, Csehszlovákia, Magyarország, a Szovjetunió,
majd Ukrajna polgárai lettek, pedig el sem hagyták lakóhelyüket. Más területek más formában, de hasonló változásokon mentek keresztül, mindig vérrel fizetve a
trianoni békediktátum halálos tévedéseiért.
Tények ezrei támasztják alá, hogy a Kárpát-medencében az elmúlt 1100 év során csak egyetlen nemzet
tudott államot alkotni, békét teremteni, demokratikus
jogokat, nemzeti önrendelkezést adni és biztosítani a
különbözõ népeknek, s ez a magyar volt.
A magyarság évezrede alatt bármilyen nemzetiség
betelepülhetett, és szabadon megtarthatta nyelvét, kultúráját, vallását és szokásait. Minden betelepült nemzetiség fejlõdött, szaporodott és növekedett abban az országban, amely már 1222-ben, az angol Magna Cartával egyidõben, az Aranybullában demokratikus jogokat biztosított polgárainak.
Ezt az országot rombolták szét 86 esztendõvel ezelõtt
Trianonban, és ennek az országnak államalapító lakosságát pusztítják azóta is, a békediktátum által hatalomra
került, saját népeiket is rabszolgaságban tartó diktátorok.
Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke

Trianon elõtt
Trianon után
Magyarország területe:
325.411 km2
92.833 km2
Magyarország lakossága: 20.900.000 fõ
7.980.000 fõ

diák biztosítottak a nagyoknak és egy-két bejáratott és
lejáratódott kicsinek. Természetesen követtünk el komoly
hibákat, melyeket a jövõben nem szabad elkövetnünk!
Nincs szégyenkeznivalónk, hiszen annak ellenére,
hogy a 176 országgyûlési képviselõjelöltünkbõl csak 114
tudott felállni, a pártok küzdelmeiben az 5. helyen végeztünk és a parlamenti pártok közül egyedül mi érdemeltük ki az évenkénti költségvetési hozzájárulást.
Állva maradtunk, mely azt jelenti, hogy számunkra
most kezdõdik csak el az igazi munka: egy korszerû
nemzeti radikális párt felépítése, amelynek a feladata,
hogy a következõ választások elõtt parlamenten kívül, a
választások után remélhetõleg a parlamenten belül tudjuk azon magyar és határon túli magyar emberek érdekeit
képviselni, akiket az eddigi parlamentek gyakorlatilag
cserbenhagytak. Hiszen tudjuk azt, hogy az uniót a szavazóképes lakosság többsége nem akarta, legalábbis nem
ilyen feltételekkel. A határon túli magyarok pedig 16 éve
várnak a kettõs állampolgárságra, amit kollektíve az
„elit” nem hajlandó megadni.
A magyar lakosság nem kis részének elege van abból,
hogy a multik korlátlanul rabolhatják ki országunkat, és
a pártok pedig igyekeznek a nemzetközi pénzvilág érdekeinek megfelelni, mindegyik a maga módján. A jutalom
persze most sem maradt el.
Radikális változásokra van szükség, nem pedig megalkuvásra és sunyításra, ha ki kell állni az országért. A Jobbik
ezen dolgozik a nagy ellenszél közepette. A választók
nekünk adott szavazatai pedig jelzik, hogy szükség van
egy nemzeti érdekvédõ mozgalomra.
A ceglédi szervezetnek nincs miért szégyenkeznie,
hiszen az elmúlt két évben sokat dolgoztunk, amelynek
eredménye is van. Megemlíteném a trianoni diktátum
emlékére állított emlékmûvet, amelyet egy nemzetinek
mondott párt sem emelt az elmúlt 16 évben. Segélyszállítmány szervezése a református egyházzal közösen
a kárpátaljai magyaroknak és több sikeres teltházas
elõadás szervezése, nemzeti hírlevél rendszeres megjelenése, a Hõsök Napjáról való megemlékezéseken való
részvétel, valamint a sírkert gondozása – mindez anyagiak hiányában lelkesedéssel, becsületbõl, tiszteletbõl. Az
sem lebecsülendõ, hogy a választások utáni hetekben
megalakult Ceglédbercelen a Jobbik helyi szervezete, valamint vannak új tagjaink, akik már a kampány idején
önzetlenül dolgoztak, segítettek nekünk. Elõremutató és
reménykeltõ, hogy több újabb szervezet alakult szintén
az elmúlt hetekben országszerte, ami jelzi, hogy nem
adjuk fel, és bízunk benne, hogy az elkövetkezõ négy
évben a nemzeti oldalon nem csak az „egy a tábor, egy
a zászló” sikertelen elmélete fog uralkodni, hanem az
egészséges több pártból álló, önállóan véleményt alkotó
pártrendszer, amely ha kell, korrekt szövetséget is tud
majd kötni, a gyõzelem érdekében.
Mindenesetre szeretném megköszönni a ceglédi jobbikosok és a velünk együtt dolgozó miépesek nevében a
Harmadik Útra szavazó állampolgárok szavazatát, és
Kökény Ferenc
sokak önzetlen segítségét, biztatását.
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Szabjunk gátat a multiknak!
A Gyurcsány-kormány idegen érdekeket kiszolgáló kereskedelmi politikájának következtében hazánk újabb és újabb
városaiból szorítják ki drasztikus módon a kisvállalkozókat a betelepülõ multinacionális cégek. A különféle logók alatt
terjeszkedõ hipermarketek közös tulajdonsága, hogy kevéssé tõkeerõs magyar vállalkozások tucatjait teszik tönkre
– nem egyszer 4-500 fõ munkanélkülivé válását eredményezve –, mint jelenleg Debrecenben.
Az önkormányzatok megfelelõ jogi háttér híján nem képesek megakadályozni a hazai kereskedõkre nézve hátrányos
versenyhelyzet kialakulását, így belátható idõn belül a tradicionális ipari-kereskedelmi ágazatok teljes elsorvadása és a
gazdasági szerkezet súlyos torzulása következik be Magyarországon.
A Jobbik elfogadhatatlannak tartja a kis- és középvállalkozásaink háttérbe szorítását, ezért egy átgondoltabb gazdaságpolitika érdekében Debrecenben demonstrációt szervezett. A május 26-án megtartott tiltakozás célja volt, hogy a dolgozókat
minimálbéren alkalmazó és õket kizsákmányoló multik helyett magyar kis- és középvállalkozások kerüljenek elõnybe
hazánkban, dinamikusabb fejlõdést, biztos megélhetést nyújtva. Bíber József Tibor, a Jobbik Országos Választmányának alelnöke

Bélsonka

Mûvi meddõvé tétel: NEM!

Az elmúlt hetekben egy szakmai összejövetelen vettem
részt. Ezeken a találkozókon, az idõszerû teendõk megtárgyalásán túl természetesen mindig van lehetõség egyéb
jellegû információk kicserélésére is. Mindannyiunk megdöbbenésére az egyik kolléga az alábbiakat mondta el:
Ismeretségbe került egy importõrrel, aki kötözött sonkát
hoz Magyarországra az egyik ide (is) betelepült multinacionális áruházláncnak. E sonka készítésének menete pedig
a következõ: egy külföldi üzem összevásárolja különbözõ
vágóhidakról a marha- és disznóbelet. A belet kimossák,
jól összedarálják, összekeverik egy csomó vegyianyaggal
(festék, füstaroma, tartósítószer, stb.), hûtik, préselik, kötözik. Az áru kész, irány a magyarországi húsos-pult!
Tessék, tessék! A sonka finom, rendkívül olcsó, a benne
lévõ állományjavító, színezék, stabilizátor, ízfokozó, aroma
stb. csak 5-10 év múlva okoz rákot. Egyébként is a „színvonalas” valóság-show-hoz, Gyõzike-show-hoz a bélsonka
illik.
Jó étvágyat!

Felháborító, amit ma Magyarországon mûvelnek
egyes hazaáruló politikusaink és törvényhozóink! Nem
elég, hogy az elmúlt idõszakban a parlamenti pártok
asszisztálásával, a szavazópolgárok többségének akarata
ellenére csatlakoztatták hazánkat a már lezüllesztett és
kifosztott EU-hoz, a magyar anyaföldet idegenek számára eladhatóvá tették, az ország vagyonát kiárusították,
a neoliberális oktatás- és kultúrpolitika által nagyüzemben folytatták magyartalanításunkat, 2006. július 1tõl törvényesen legalizálnák a magyarság kiirtását.
Magyarok! Meddig tûrjük még?
A „Magyar Alkotmánybíróság” 2005 novemberében
hozott, és 2006. július 1-tõl hatályba lépõ – törvényt
megsemmisítõ – döntése értelmében lehetõvé válik a 18.
életévüket betöltött nõk és férfiak részére a mûvi meddõvé tétel. Saját akaratából, saját kérésére, szinte gyerekfejjel eldöntheti egy fiatal, hogy nem akar gyermeket.
Néhány év múlva, ha mégis szeretne majd, mit fog tenni?
Ezért felhívjuk tagjaink, pártolóink és minden hazáját
szeretõ honfitársunk figyelmét, hogy csatlakozzanak a
Magyarok Világszövetsége által 2006. június 19-én
(hétfõn) 18 órára tervezett demonstrációhoz:

Csuri Károly, növényvédõ szakmérnök

Olvasóinknak
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a JOBBIKKAL
kapcsolatos bõvebb hírek megtalálhatók a www.jobbik.hu
honlapunkon, valamint a cegledijobbik.hu, saját honlapunkon.

Tiltakozzanak!
VONJUNK ÉLÕLÁNCOT AZ ORSZÁGHÁZ
KÖRÉ, AZ ÉLET VÉDELMÉBEN!

Fizesse elõ vagy keresse az újságárusoknál

Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke

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. 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

„Hiszek egy Istenben
Hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában
Ámen”
3. oldal
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Tagtoborzást indít a Jobbik

Hõsök Napja Cegléden

Bár az elmaradt kormányváltás szempontjából sajnos
minden jobboldali szavazat elveszett, a nemzeti radikalizmusra adott 120 ezer voks biztosítja, hogy a legerõsebb,
egyetlen számottevõ Parlamenten kívüli pártként folytathassuk a munkát, komolyabb célokat is kitûzve.
Sajnos beigazolódott legfõbb választási jelszavunk, figyelmeztetésünk: nélkülünk nincs kormányváltás! Megbukott az „egy tábor, egy zászló”-elve, mert egy párt sem tudja
maga mögé állítani a szavazók több mint felét. Ráadásul
akár egy csapattal, akár taktikusabban többel indul a jobboldal, szembe kell nézni a legnagyobb kihívással: jelenleg
a választók többsége baloldali, tehát mélyreható társadalomformálásra van szükség.
Ezért a Jobbik a pártkereteken túllépve, egyfajta nemzeti
érdekvédõ mozgalomként is fog dolgozni. A karácsonyi bevásárlási lázban folytatjuk keresztállítási missziónkat, újabb
hazafias feladatokat keresünk, pályázatokat, segélyakciókat
tervezünk, kiemelt figyelemmel a Trianonban elszakított
honfitársainkra és szemben a társadalomromboló liberalizmussal. Mindezek megvalósításához a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagtoborzásba kezd; várjuk sorainkba a
csalódott MDF-eseket, fideszeseket, polgári körösöket, exMIÉP-eseket és azokat is, akik a „rendszerváltás” óta nem
találják helyüket a köpönyegforgató politikai garnitúrában.
Jelentkezni alapszervezeteinknél, központi irodánkban vagy
az info@jobbik.hu címen lehet. Kovács Dávid, a Jobbik elnöke

Tiszteletre méltó, hogy városunkban már a 14. alkalommal emlékezhetünk meg a Hõsök Napjáról a HONSZ ceglédi szervezetének vezetõjének, Németh Mihálynénak és a
helyi önkormányzatnak köszönhetõen.
A megemlékezést követõen, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom és a HONSZ ceglédi szervezete a Csengettyûs
temetõben lévõ Hadifogoly sírkertben is fejet hajtott a tömegsírban nyugvó áldozatoknak.
A tavalyi Hõsök Napja azért volt szomorú számunkra,
mert akkor veszítettük el az 56-os szabadságharc és forradalom hõsét, a Corvin-köz parancsnokát, Pongrátz Gergely
bácsit, az idei pedig azért, mert a ceglédi hõsök emlékmûvének falazatáról eltulajdonították az I. és II. világháborúban elesett ceglédiek nevét tartalmazó színesfém táblákat.
„Gratulálunk” a „Kuncze-katonáknak”, az úgynevezett
megélhetési bûnözõknek. Eljött az õ idejük. A régi-új
kormány és kiszolgálóik segítségével folytathatják e „nemes” cselekedeteiket. Csak így tovább! Virágozzanak a
színesfém átvevõ- és beolvasztó helyek, éljen a korrupció,
éljen a rendetlenség és a rendetlenség õrei!

Szilvásy György is
a Jobbikot segíti

Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
2700 CEGLÉD, ALSZEGI ÚT 31.

Szilvásy György, a MIÉP egykori pártigazgatója, a Honfoglalás 2000 Egyesület elnöke a Jobbik Magyarországért
Mozgalom felkérésére a jövõben elnöki tanácsadóként segíti
a párt munkáját.
A Jobbik által a választások után meghirdetett tagtoborzás ezáltal nem csak a párt alsóbb szintjein valósul meg,
hanem az országos vezetés is közvetlen erõsítést kap. A
nemzeti oldalon jól ismert, bizonyítottan tettrekész Szilvásy
György elsõsorban a Jobbik civil szervezetekkel való kapcsolattartását fogja elõsegíteni, különös tekintettel az önkor(www.jobbik.hu)
mányzati választásokra.

Ceglédbercelen is van Jobbik!
Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a
Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete Ceglédbercelen is megalakult. A Jobbik helyi elnökévé Meixner
Richárdot választották, melyhez ezúton is gratulálunk és
munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk! Tagtoborzásunk tovább folytatódik és bízunk benne, hogy a 15. sz.
választókerület valamennyi településén sikerül Jobbik szervezetet létrehozni. Korondi Miklós, választókerületi szervezõ

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

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

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

