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AZ ÚJ RADIKALIZMUS ÚTJÁN!
Vona Gábor a Jobbik új országos elnöke
A Jobbik Magyarországért Mozgalom tisztújító közgyûlését 2006. november 25-én tartotta Budapesten,
ahol a párt tagsága Vona Gábort választotta meg a párt országos elnökévé.
Vona Gábor elmondta, hogy
„a Jobbik elõtt kettõs út áll: parlamentbe kerülni, és a nemzeti érdekeket olyan markánsan képviselni, hogy az emberek meg tudják különböztetni a Fidesztõl. Mi
nem akarunk örök ellenzékiek lenni, nem akarunk
a partvonalon kívül lakni, nem akarunk az igazság
verbális, de inaktív bajnokai lenni. Azért alakultunk
párttá, mert a hatalmat akarjuk. Ez egy párt célja.
Bele akarunk szólni az ország irányításába, végre
akarjuk hajtani a programunkat. Ehhez persze
elõbb kell egy program, nem egy szedett-vedett,
hanem olyan alapos és erõs, amilyen nem volt még
radikális pártnak Magyarországon, másrészt kell
egy megújulás, egy határozottabb, dinamikusabb
politika, én csak úgy hívom, egy új radikalizmus.
Ha ez a kettõ, a program és az új radikalizmus megvan, akkor elég nehéz lesz a Jobbikot bármelyik
párttal összetéveszteni. Az emberek erõs pártra szeretnek szavazni. Nem maradt más, erõs párttá kell
válnunk. Ez nem megy másképp, csak munkával,
tettekkel.
Az új radikalizmus három dolgot jelent számunkra, kõkemény nemzeti érdek- és értékvédelmet, kulturált hangnemet és szakmai igényességet. A Jobbiknak fel kell építeni a saját
arculatát. Saját színekre, saját zenekarokra, saját
értelmiségi és mûvész holdudvarra, saját médiumokra van szükség.
A Jobbik a fiatalok és az örök ifjak pártja. Nem
életkor, hanem a nemzethez, a hazához való viszonyunk alapján szervezõdtünk közösséggé.
Minden korosztálynak azt kell beletennie a közösbe, ami az erénye. A fiataloknak az erõt, a dinamizmust, a frissességet. A középkorosztálynak
a józanságot, a szakértelmet, a határozottságot. Az
idõseinknek pedig a bölcsességet és a tapasztalatot.
Ez egy olyan elegy lehet, amely ha nemzeti elkötelezettséggel érintkezik, akkor könnyen berobbanhat.”
Az új elnök ars poeticája a harc, melyrõl a
következõket mondta: „Mi lenne nagyobb és di-

csõbb feladat, minthogy szolgáljuk ezt az ezerszer
megtört és ezerszer talpra állt nemzetet, amelybe
születtünk. Ezerhatszáz éve Attila, hun király azt
mondta: sokan szeretnek várni tétlenül a szerencsére, õ azonban nem ilyen. Keresi, kutatja, majd
ha megtalálta, elébe megy, megragadja, a földre
teperi, rátérdel a nyakára, és nem engedi többé. Ez
lehetne akár a Jobbik mottója is.” Korondi Miklós

Ady Endre:

Karácsony

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg
Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg
Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dõlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
A Jobbik a helyi közélet alakításában
A Jobbik Ceglédi Szervezete nevében ezúton is
köszönöm Önöknek, hogy az önkormányzati választások során szavazataikkal támogatták a Jobbik
képviselõjelöltjeit és így lehetõvé tették, hogy a
Jobbiknak is legyen képviselete a helyi önkormányzatban, ahol részt vehetünk a város sorsának alakításában. A Jobbik részérõl a helyi önkormányzatban
Korondi Miklós, mint önkormányzati képviselõ,
Lovas Ottó és ifj. Pálinkás Miklós pedig mint külsõs
bizottsági tag végzi szakmai tevékenységét.
Mint az új képviselõ-testület tagjai – az MSZP-s,
SZDSZ-es képviselõk kivételével –, a katolikus és református lelkipásztorok áldása és lelki útravalója
után, a katolikus templomból mentünk az elsõ testületi ülésre. Nagy szükségünk volt rá, hisz a város
súlyos gondjainak orvoslásához bölcs és kemény
döntéseket kell meghoznunk az elkövetkezõ négy
esztendõben.
Az elsõ testületi ülésen támogattuk az erõs városvezetés felállítását, a bizottságok számának, valamint
a bizottsági helyek csökkentését. Megszavaztuk, hogy
aki két bizottságban is dolgozik, csak az egyik bizottsági munkája után vehesse fel tiszteletdíját. Így az új
felállással kb. 10 millió Ft takarítható meg éves szinten. Sürgettük a város pénzügyi helyzetének átvilágítását.
A második ülésen a belsõ strand megtartása érdekében kértük polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére. Viszont nem szavaztuk meg, hogy
Igen, köszönet az MSZP-nek,
hogy szabadságharcunk 50. évfordulóját méltóan megünnepelhettük. Mármint a kádárista, pufajkás hagyományokhoz méltóan.
Október 23-án az MSZP tettekben
deklarálta, hogy forradalmunk leverõinek örököse. Igaz, most nem
géppuskával lövettek, „csak” gumigolyóval, vízágyúval, mérgesgáz-gránáttal, de a cél most is
ugyanaz volt, mint 50 évvel ezelõtt: eltaposni, szétverni, megfélemlíteni.
Milyen kormány az, amelyik a
nemzet ünnepén saját népére támad?! Helyesbítek: ez nekik nem
a saját nép és haza, csak egy „kurva
ország”, ahol éveken keresztül lehet
reggeltõl estig hazudozni, és a köztársasági elnököt félrevezetni,

az alpolgármester úr az Ónix Kert Kft. ügyvezetõi
feladatait a továbbiakban is elláthassa, mivel úgy ítéltük meg, hogy ebben a nehéz helyzetben elsõsorban
az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátása a
legfontosabb. Mint a Jobbik által delegált képviselõ,
minden olyan kérdésben támogatom a legnagyobb
(Fidesz) frakció javaslatait, amely megítélésem szerint
a város és az itt élõk számára a legjobb megoldást
jelenti.
Mi, jobbikosok odaadó munkánkkal igyekszünk a
megoldhatatlannak tûnõ feladatok végrehajtásához
szakmailag megfelelõ megoldásokat találni, természetesen az Önök véleményének figyelembe vételével.

majd a vörösterror egyéb módszereit alkalmazni. Az ünneplõruhás,
nemzeti színû zászlókat lobogtató
tömeget megrohamozó, kardlapozó, mindenkit ütõ-vágó alakok
pedig nem rendõrök voltak, nem

Igen MSZP!
emberek voltak, de állatok sem,
hiszen az állat nem tesz ilyet, mint
ezek. Eszüket vesztett, õrjöngõ
ávós droidok csürhéjét szabadították ránk október 23-án.
Erre egyébként szükség is volt,
hiszen jönnek a „reformok”. Járai
Judit New-York-i tudósító mondta
október 24-én este a Kossuth Rádióban, hogy: „...most a befektetõk
reformok bevezetésére ösztönzik a
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Korondi Miklós

kormányzatot.” Mirõl is van szó?
Nevezzük nevén a dolgokat:
Reformok: népnyúzás, teljes
anyagi lenyomorítás, rablás.
Befektetõk: multinacionális vállalatok, nemzetközi rablótõke és
pénzügyi körök
Kormányzat: az elõbbieket kiszolgáló nemzetáruló bagázs.
Tehát nem volt elég, hogy az
utóbbi 18-20 évben a nemzetgazdaság vagyonát, a vagyonunkat elkótyavetyélték (privatizálták) a befektetõknek, ezek még további
kirablást akarnak, és ehhez kiváló
partner Fletó és bandája.
Az éhséglázadást le kell törni.
Ennek fõpróbáját tartották 2006.
október 23-án. Igen MSZP? Igen
ÁVH? Igen vörösterror? Meddig tûrjük még?
Csuri Károly
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AKI IGAZAT MOND, AZ NACIONALISTA,
AKI HAZUDIK, AZ MINISZTERELNÖK!
Mottó: „...hazudtunk éjjel, meg reggel és este...”
Gyurcsány Ferenc, 2006. május, Balatonõszöd

Emlékezz, magyar!

A politikusok oly sok mindent megígértek, bízva az emberi felejtésben. Ezeket a kijelentéseket sokszor napokon
belül már önmaguk cáfolták, de még többnek a hazugságát érezzük a bõrünkön.
Néhány január 1-jétõl várható, az ígéretekkel ellentétes intézkedés:
Drasztikusan nõ ismét a gázár és a távfûtés díja;
Csökkennek a reálbérek;
Magasabb összeget vonnak le a fizetésbõl;
Szigorodnak a nyugdíjasok munkavállalási feltételei;
Nõnek a vállalkozói adóterhek, emelkedik az ÁFA;
Lesz vizitdíj és a kórházi kezelés idejére napi térítési díj;
Száznál több kórházban kevesebb betegségcsoportot gyógyítanak a korábbinál. Csak 28 (31)
kórházban lesz teljes körû és mindennapos ellátás, így a ceglédi Toldy Kórház sem nyújt(hat)ja
a jelenlegi ellátást;
Drágábbak lesznek a gyógyászati segédeszközök;
Szigorodnak a rokkantosítás és a közgyógyellátás feltételei.
És ez így megy még négy, nyolc, tizenhat... évig, ha hagyjuk!

MENEKÜLÉS
Jelenlegi tanulmányaim során
találkoztam az alábbiakkal: Montaigne (filozófus, esszéista, ügyvéd,
politikus és állami tisztviselõ) és
kortársai felismerték, hogy az embernek egyetemes és veleszületett
boldogtalanságot tulajdonítottak.
Montaigne úgy vélte, hogy a szellemi, gazdasági és társadalmi bizonytalanság az emberekben kínokkal teli belsõ állapotot teremt, amely
arra készteti õket, hogy meneküljenek önmaguktól. A menekülés szót
így fogalmazta meg: „egy kínos érzés

nyomasztja lelkem; de könnyebb
számomra ezt az érzést megváltoztatni, mint elfojtani; ha képtelen
vagyok ellentétes érzésekkel leküzdeni, legalább egy másikkal helyettesítem. Ha végképp nem tudom
leküzdeni, elmenekülök elõle. Miközben helyet, tevékenységet és barátokat cserélek, elmenekülök, elmosódnak utánam a nyomok, s én biztonságban vagyok.”
Azon a véleményen vagyok, hogy
mi, akik magyaroknak tartjuk magunkat, elfelejthetjük a menekülés
szót. Számtalan jel utal arra a közelmúltból, hogy változások vannak

Mese
Amikor életünkben olyan ponthoz érünk, mely nagyon
boldoggá tesz, akkor azt mondjuk: „ez meseszép”. Amikor
a bánat járja át a lelkünket, furamód nem jut eszünkbe a
mesék világa, pedig ezek a mesék a mi életünkrõl szólnak,
az örömeinkrõl, a küzdelmeinkrõl, a bánatainkról, és tanulságairól.
Mostanság nagyon sokan úgy érezzük magunkat, mint
egy mostohagyermek, vagy mint a legkisebb fiú, kit a nagyobb testvérei folyton becsapnak, ezeket az embertársainkat keményen elítéljük. Azonban hozzá kell tenni, sokszor
mi is így viselkedünk, mert hát nagy úr a megélhetés, a
közösségben kivívott helyünk minden áron való megtartása.
Érezzük magunkban ezt a morális válságot, és ha lehet,
lapítunk, nehogy a fejünkre olvassák bûneinket. Ezek a
bûnök nem a mi bûneink, hanem a hatalmon lévõk bûne,

Lovas Ottó

kilátásban, nem menekülni fogunk,
hanem összefogni és tenni fogunk a
haladásért és elõrejutásért. A Csemõi
Szervezet más társaival együtt nagyon örül a Tisztújító Kongresszus
eredményének, Vona Gábor elnökségének. Esélyt látunk arra, hogy
lehetõség nyílik a gyurcsányi megszorító intézkedéseknek gátat állítani. Nem menekülni fogunk, hanem
talpra állni, és bizonyítani, hogy magyarok vagyunk. Mi nem menekülünk Svédországba munkát keresni,
mi a mi országunkban akarunk megélhetést teremteni.
Gáspár Mónika (Csemõ)

kik ilyenné tették az országot; ez az ok persze még nekünk
nem adhat felmentést. Hogyan is folytatódik a mese?
A legkisebb fiú elment világot látni, ahol az emberi és
lelki tisztasága segítette a feladatok leküzdésében. Megérdemelt jutalmát pedig hazavitte és szétosztotta az õt becsapó testvérek között. Tudom, ezt a legnehezebb megtenni.
Ebben a mesében a legkisebb fiú az ország döntõ többsége, a rossz testvérek pedig a hatalom birtokosai. Nekik
üzenem, nem az embereket kellene folyton becsapni, nem
a pénzüket kellene folyton olvasni, hanem ezeket a meséket.
Mert ezen mesék születése az idõk homályában ugyan
elvész, de tanulságai minden történelmi korban megállták
a helyüket. Ezek a mesék olyan emberek száján születtek,
kik hozzánk képest „mûveletlenek” voltak. Ha õk tudták,
mi a meseszép élet titka, akkor nekünk is kijár, hogy a mi
életünknek, a mi mesénknek is szép vége legyen.
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Tisztelt Újszilvásiak!
Ezennel szeretném megköszönni, hogy az önkormányzati választások alkalmával oly sokan támogattak engem szavazataikkal, kétszáznál is több szavazatot kaptam igaz, de ez még kevésnek bizonyult
a bejutáshoz. A választás sikeres volt, mert nagyon
sokan megismertek, nem bukás, hanem felemelkedés
ez, így nyilvánvaló, sok munkára van még szükség,
hogy bizalmat kapjak Önöktõl. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Újszilvási Szervezetének elnökeként indult pályám néhány hónappal ezelõtt, rövid
volt az idõ, mégis nagy eredményt értünk el. Köszönöm!
A választást követõen volt egy nemzeti ünnepünk,
október 23-a, melyet a koszorúzás, majd a községi
rendezvény követett. Hívtunk mindenkit, ünnepeljünk és koszorúzzunk együtt, büszkén és méltósággal.
Tisztelet és megbecsülés mindazoknak, akik szívbõl,
emberségbõl velünk emlékeztek.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Újszilvási Szervezete várja
érdeklõdésüket személyesen, telefonon: 06-30-270-46-36
vagy drótpostacímünkön: ujszilvasi.jobbik@gmail.com.

Áldott
karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog
új esztendõt
kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
Jobbik
Ceglédi Szervezete

Felhívás!
Felhívjuk kedves olvasóink és szimpatizánsaink figyelmét, hogy megnyílt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom ceglédi irodája. Levelezési cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 11. Az irodában minden kedden
10-16 óráig ügyeletet tartunk. Várjuk szimpatizánsainkat és a Jobbik iránt érdeklõdõket, valamint
megjelölt postaládánkba leveleiket. E-mail címünk:
gerjemente@vipmail.hu. Telefonszám: 06-70/944-3556.

Király Róbert (Újszilvás)

Felhívás!

Ceglédberceli megemlékezések
Már hagyományosnak mondható, hogy a berceli
Jobbik az önkormányzattal együtt koszorúz. Így
történt ez év október 23-án és november 4-én is.
Jelen voltunk az 56-os forradalom 50. évfordulójára
állított kopjafa avatásán, ahol igazán méltó és megható zenés-verses mûsort láttunk Ceglédbercel diákjaitól. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok tisztában legyenek a valós történelemmel. Õk már tanulják, és
tudniuk is kell, mi történt valójában 50 évvel ezelõtt.
Ilyen mûsorokkal, elõadásokkal lehet 1956 szellemét
a szívükbe, lelkükbe ültetni.
Köszönjük nekik és természetesen felkészítõ tanáraiknak, hogy a falu történetének talán legszínvonalasabb megemlékezésén vehettünk részt.
November 4-én, a kényszermunkára elhurcolt 640,
és az ott meghalt 159 ember emlékére gyertyát gyújtottunk, virágot helyeztünk el a tiszteletükre emelt
szobornál.

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

Olvasásra ajánljuk!
Fizesse elõ vagy keresse a Kárpátia c. havilapot (ára
290 Ft), mely minden hónap 10-én jelenik meg az
újságárusoknál.

Keresse az újságárusoknál...
...a Magyar Mérce c. színes havilapot (ára 290 Ft,
megjelenik minden hónap közepén).

www.jobbik.hu

Képviselõi fogadóóra
Korondi Miklós önkormányzati képviselõ fogadóórája minden hónap utolsó péntek 14-16 óra
között az Alkotmány utca 11. sz. alatt, a Pártok
Házában. Minden érdeklõdõt szeretettel várok!

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