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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!

MÁRCIUS ÖRÖK
szabadságharc leverése után betiltották ezt
az ünnepet. Amikor 1860. március 15-én a
fiatalok az utcára vonultak, hogy megkoszorúzzák a vértanúk sírját, a katonaság közéjük lõtt,
többen megsebesültek, egyikük belehalt sérülésébe. További hét évig az ifjúság szabadban
tartott összejöveteleken emlékezett Petõfi napjára. A kiegyezés után már nem volt tilos a megemlékezés, de illojálisnak tarttatott, sértette az
uralkodóház érzékenységét.
A hatalomra került kommunisták úgy sajátították ki az ünnepet, hogy az már önnön paródiájává vált. Az országgyûlés 1948-ban törvénybe
iktatta a magyar forradalom és szabadságharc
jelentõségét, hogy aztán egy 1951-ben kiadott
minisztertanácsi rendelettel munkanappá nyilvánítsa. Az 1960-as évek elején Kádár János új
jelszava: „Aki nincs ellenünk, az velünk van”.
Ez tükrözõdik az ünnepi beszédek tartalmában,
hangnemében is. 1969-ben újabb manipulációval
igyekeztek csökkenteni az 1848. március 15-ei
forradalom szerepét: megszületik a Forradalmi
Ifjúsági Napok, a Három Tavasz (1848. március
15., 1919. március 21. és 1945. április 4.) egymásra
épülõ ünneplésének gondolata. Az ünnepi szónokok beszédeikben a „hétköznapok forradalmiságát” hangsúlyozzák.
A fiatalságot azonban egyre kevésbé elégítik
ki a „kincstári” ünnepélyek. Elõször 1973-ban
ütlegelik a rendõrök a Petõfi-szobor környékén
békésen gyülekezõ fiatalokat. Az 1980-as években az ifjúság márciusi akciói a Petõfi- és a Bemszobornál, a Batthyány-örökmécsesnél egyre gyakoribbak. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1987.
december 15-ei határozata március 15-ét ismét
nemzeti ünneppé nyilvánítja.
A frissen alakuló demokratikus szervezetek
hívó szavára 1989-ben óriási tömeg vonult az utcára, hogy hitet tegyen a 48-as forradalom eszméi, a függetlenség és demokrácia mellett. Új
erõk jelentkeztek: „Sortûz nem dördült, vér nem
folyt Pest utcáin. Egy pöccintés elég volt: felemelte szavát a nemzet, csak meglendültek az öklök

s a korhadt rend kártyavárként
omlott össze. Akiknek érdekük
lett volna védeni a belülrõl szétrohadt társadalmi rendszert,
azok is hallgattak. Korcs társadalomnak korcsok a vezetõi, a
hivatalnokai, lakájai. A hatalom urai reszketni méltóztattak,
s ahogy tudták, mentették irhájukat. Az ostobák szipákoltak, a gazemberek öszszeharácsolt vagyonkájukat menekítették, az okosabbja tudta: törvénytelen, népellenes, hazug uralmuk véget ért. Legjobban még akkor járnak, ha
báránybõrbe bújnak és felajánlják szolgálataikat
az új rendnek.” (Szigethy Gábor) Korondi Miklós
Dutka Ákos:

Március 15.

A rög alatt most megmozdul a mag
S a szív alatt az örök gondolat,
Hogy itt e rögbõl egy darab vagyunk,
Rajta nõttünk és általa vagyunk.
Száz titka, nedve még bennünk kering,
Daloltunk, sírtunk s rög leszünk megint,
Magyar mezõn egy múló kis halom,
De repültünk egy bátor dallamon,
Mit zengve hoz a márciusi szél
És vele dobban szívünkben a vér,
A vér, amelyet érlelt annyi nyár,
Kalászba szökkent magyar napsugár.
Anyád porában most mozdul a vér
S indul feléd az új magyar kenyér.
Lélekké válik benned majd a rög,
Mely véred, hazád, sírod, börtönöd,
S benned dalolja örök dallamát
Anyád a rög, hogy ez a föld hazád.
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AZ ÚJ RADIKALIZMUS ÚTJÁN!
EMLÉKEZTÜNK...

A „kapitány”

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓSRA
emlékezett a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi
Szervezete (képünkön).

Minden hajó legénységének a legfõbb vágya, hogy a
hosszú út alatt viharoktól mentes vizeken, zátonyoktól
távol, egy-egy kis szigeten megpihenve, minél kevesebb
gyötrelemmel élje meg a távollétet. Tisztelet és megbecsülés
övezte azt a kapitányt, aki ezért
a közös célért igyekezett a lehetõ
legtöbbet tenni. Azon népeknél
és kultúráknál, akik kapcsolatban
voltak és vannak a tengerrel, a
mai napig erõs az összetartozás
igénye. Ez a nemzedékrõl nemzedékre hagyományozódott állandó viselkedési forma az emberi természetük részévé vált.
Úgy látszik, akik elveszítik ezt a kapcsolatot a természet
kiszámíthatatlan erõivel, az önhittség hibájába esnek.
Nem gondolnak az embereknek okozott kínokra, keserûségekre.
A magyarság utolsó, igazi „kapitánya” – vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr – már csak a történelemkönyvek szereplõje. Ezért érdemes a múltban kutakodni, hátha el lehet tõle lesni egy nemzet talpra állításának, felemelésének módszereit. A jó hajóskapitány
szigorú, a legénységet feleslegesen nem hibáztatja, hiszen
a döntéseket õ hozza meg, az útirányt õ szabja meg.
Mostanság e kis hazában a nehézségekért mindenki
hibás, csak az nem, aki a döntéseket meghozza. Valótlan
veszélyeket kreálnak, ezekkel ijesztgetik a társadalmat,
elterelve ezzel a figyelmet saját gyengeségeikrõl. A
politikai döntéshozókat ért kritika, hovatovább nagyobb
bûnnek számít, mint a köztörvényes bûncselekmény. Ez
a történet ismerõs. Emberi és társadalmi problémák feltáróját ezért feszítették már keresztre, rövidlátó elöljárók
saját butaságuk, félelmük leplezése végett.
Az idõ azonban mindig felszínre hozza az igazságot,
a feladatra alkalmatlan vezetõk emléke pedig a mélybe
hull. A hajó legénysége, az útirányt jól tudó, erõs, tiszteletre méltó kapitánnyal még a nehéz vizeket is vállalja,
mert életben szeretne maradni, nem pedig vergõdni csak,
Zsengellér József
mint a partra vetett hal.

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS (1868.
június 18. Kenderes – 1957. február 7. Estoril, Portugália)
Magyarország kormányzója (1921-tõl 1944-ig) halálának
50. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
és szimpatizánsaik egy 46 fõs autóbuszt megtöltve indult
Kenderesre, ahol több civil szervezet, magánember és
számos jobbikos szervezet is képviseltette magát.
A zsúfolásig megtelt kenderesi református templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak az 1957. február
9-én, a portugáliai Estorilban meghalt, majd a Magyar
Tengerészek Egyesülete kezdeményezésére 1993. szeptember 4-én Kenderesen újratemetett Horthy Miklós emlékére. Az istentiszteletet követõen néhány száz Árpádsávos, nemzeti és jobbikos lobogót lengetõ megemlékezõ
vonult a Horthy-kriptához, ahol koszorúzásra és ünnepi
beszédre került sor, melyben a kormányzó életútját és
politikai tevékenységét idézték föl a szónokok.
A koszorúzást követõen a kenderesi mûvelõdési házban lehetõség nyílt Koltay Gábor: „A Kormányzó” címû
filmjének megtekintésére. A film végén a hálás közönség
szûnni nem akaró tapssal köszönte meg a rendezõnek
az alkotást. Ezt követõen az érdeklõdõk kérdéseket
intézhettek özvegy Horthy Istvánnéhoz és a rendezõhöz
egyaránt.
Koltay Gábor így fogalmazott: „a Horthy Miklóssal
kapcsolatos igazságtalanságok még helyrehozhatók, ezért
az utókornak méltón kell megemlékeznie a volt kormányzóról, az iskolákban pedig oktatni kell munkásságát, szerepét”.
Ifj. Pálinkás Miklós

www.horthy.hu
2. oldal

Ezt nagyon értik!
„A kormány rosszul értelmezett uniós szabályokra
hivatkozva a büntetõ törvénykönyv módosítását terjesztette elõ, amelyben büntetlenséget ígér azoknak,
akik 14 és 18 év közötti fiatalkorúakról azok beleegyezésével, saját használatra pornográf felvételt
készítenek.” Tehát a drogozást támogató balliberális
kormány már a pedofilokat is támogatja?
Miért nem tudok ezen csodálkozni! Kossuth forog
a sírjában!
Kovács Pisti
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AKI IGAZAT MOND, AZ NACIONALISTA,
AKI HAZUDIK, AZ MINISZTERELNÖK!
Vizitdíj
Túl vagyunk az újabb csapás, a vizitdíj bevezetésén, ha
nagyon finoman fogalmazunk: nem ment igazán gördülékenyen. Még nem teljesen világos, kinek, hogyan, de az
biztos, fizetni kell. Eddig, ha orvoshoz mentünk, tudtuk:
vinnünk kell a személyi igazolványt a TAJ-kártyát, ezután
még csengõ forintokat is. Ha körültekintõek vagyunk, ne
háromszázat, hanem minimum hatot, hiszen ha a háziorvosunk elküld egy szakrendelésre, ott megint fizetni kell,
sõt egyes értelmezések szerint minden orvos-beteg találkozásnál újabb háromszázat. Vagyis, ha a háziorvosunk több
szakrendelésre is elküld – ami nem ritkaság –, már majdnem
egy ezres. Az alapdíj duplája a tarifa, ha beutaló nélkül
mennénk szakrendelésre, vagy ha házhoz hívjuk az orvosunkat vagy az ügyeletet. Plusz egy ezrest fizet az, aki az
ügyeleti ellátást indokolatlanul veszi igénybe. Az indokolt,
sürgõs szükség eseteit jelentõ tüneteket és betegségeket egy
rendeletben határozták meg. Összesen harmincegy kórképet
sorolnak itt fel, olyan mindenki által könnyen felismerhetõ
betegségeket soroltak ide, mint az anaphylaxia, polysystemas autoimmun betegségek, az Adams-Stokes-Morgagni
syndroma és..., nem folytatom. Tehát kedves magyar
állampolgár, ki sok-sok évig fizettél társadalombiztosítási
hozzájárulást, ingyenes, mindenkinek elérhetõ ellátás reményében, most vegyél orvosi könyveket és tanulj belõlük;
csak akkor hívj orvost, ha biztosan tudod hogy Compartement syndromád, vagy életveszélyes ionháztartási zavarod van, mert azt sürgõsen szükséges gyógyítani, ingyenesen. Persze csak akkor, ha otthon sikerül a kúra, mert
a kórházi kezelés naponta háromszáz forint.
Ha már fizetünk, fontos tudnunk, mit kapunk érte. Többet biztos nem, mert a pénz felvétele, nyugta vagy számla
átadása, ha gördülékenyen megy is, idõbe kerül. Rá kell
írni ugyanis a beteg nevét, a TAJ-számát, a befizetett összeget és a kiállító intézmény nevét, címét. Ezt mind az értékes
rendelési idõbõl lehet elvenni, ami alatt a betege(ke)t
kell(ene) vizsgálni, gyógyítani. Orvosaink így szépen lassan
könyvelõ, pénzszámláló hivatalnokokká válnak, a gyógyítás
helyett. Mi meg reménykedjünk, hogy jön majd egy friss
tavaszi szél és elviszi ezt a kormányt vizitdíjastól a sürgõs
Lovas Ottó
szükségbe.

Igen MSZP!
Érdekes, az utóbbi idõben a kormányszóvivõi pulpituson alig lehet látni a „lendületben az ország” kifejezést.
Pedig lendületben vagyunk, nagyon is, lefelé a meredeken. Ma erkölcsi, jogi, gazdasági, politikai területen is
a teljes szétzüllesztés felé haladunk. Ez nem jogállam és
demokrácia, nincs rend, így a „rend-õr” kifejezés is elvesztette az értelmét. Az országgyûlési képviselõk nem
a választóik érdekeit képviselik, hanem a pártjaik utasítását hajtják végre. A szétlopott Postabank konszolidációjának költségeit az Egészségbiztosítási Alapra terhelték, most meg fizessünk vizit-, doboz- és ágytál díjat.
A konvergencia-programra hivatkozva milliókat akarnak
tovább nyomorítani, csak azért, hogy egy szûk érdekcsoport (a maffia) tovább gazdagodhassék.
Magyarországon nem kell elszámolni sem a közpénzekkel, sem a kampányígéretekkel. Az adókedvezményekkel agyontámogatott multinacionális cégek az extraprofitot kiviszik az országból. Az orosz gázért mi már
most annyit fizetünk, mint amennyit a nyugat-európai
országok 2008-tól fognak. Kinek az érdeke ez? Kinek az
érdekében mûködik ez a hazugsággal hatalomra került
kormány?
Az Európai Unióhoz csatlakozott 10 új tagállam közül
a polgári kormány idején az élbolyban voltunk, mára
pedig sereghajtókká váltunk. Vajon mi lehet ennek az
oka? Mi az oka annak, hogy a Magyarországgal egy idõben az EU-hoz csatlakozott Szlovéniában sokkal magasabb az életszínvonal?
A válasz talán az, hogy Szlovéniában nincs lopás-csalás, adathamisítás, választási csalás, törvénytelen privatizáció, tömegbe lövetési parancs, a hatalom bûnszövetkezetben való gyakorlása, a nép semmibe vétele, az ország kiárusítása, a választók becsapása, kettõs állampolgárság megtagadása... Mert mi most Magyarországon az
MSZP vezetésével, itt tartunk! Meddig tûrjük még?

Mentsünk meg egy református óvodát!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete elhatározta,
hogy a régi barátságra és testvéri
szeretetre való tekintettel, segítségnyújtási akciót szervez az Erdélyben
lévõ Vajdaszentivány település református óvodájának megmentése céljából. Pénzadományt gyûjt, melyet személyesen szeretne eljuttatni az ottani
egyházközség részére.
Vajdaszentivány (Románia, Voivodeni) az erdélyi Mezõségen található,

18 km-re Marosvásárhelytõl. Kb. 3000
lakosa van, melynek 30-40%-a román
és cigány nemzetiségû család. Mint a
szomszédos falvakban, itt is a magyarok és a cigányok református vallásúak.
Az egyházközség a román államtól
nemrég visszakapta a református óvoda épületét, azonban az olyan állapotban van, hogy jelen formájában
oktatási célokra nem használható.
Ezért a Jobbik Magyarországért

3. oldal

Csuri Károly

Mozgalom Ceglédi Szervezete arra kér
mindenkit, hogy tehetségéhez mérten
segítsen abban, hogy megmenthessük
a jövõ számára ezt a magyar anyanyelvû református óvodát és a magyar
ajkú gyermekeket.
Minden anyagi segítséget nyújtó
ember nevét a Gerjemente következõ
számában közzé tesszük.
Bõvebb információ: Korondi Miklóstól, a Jobbik ceglédi elnökétõl személyesen vagy a 06-70-944-3556-os
telefonszámon.
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Ruhagyûjtés és -osztás rászorulóknak

Felhívás!

A Jobbik Csemõi Szervezete karácsony elõtt ruhagyûjtést
szervezett, majd december 23-án a tagok segítségével
szétosztotta azoknak a családoknak, akik eljöttek válogatni
a rendelkezésre álló holmikból, és nem szégyellték elfogadni
a segítséget. Ezáltal lehet, hogy kicsit szebbé tudták tenni
családjuknak a szeretet ünnepét.
Nekem és társaimnak nagy örömet jelentett, elõször is
az, hogy sok embertõl kaptunk segítséget, szívesen, önzetlenül adtak oda olyan dolgokat, amikre nekik már nem volt
szükségük. Másrészt, ha nem is sokkal, de kicsit talán jobbá
tehettük ezeknek a családoknak a karácsonyi ünnepét.
Aki tud olyan emberekrõl, akiknek szüksége lehet ilyen
segítségre, az keresse meg szervezetünket, mert még van a
ruhákból és el lehet vinni azokat. Hamarosan újabb ruhagyûjtést és -osztást szeretnénk szervezni. Ezúton szeretném
felhívni a figyelmet, hogy szervezetünk új tagok jelentGáspár Mónika
kezését is várja!

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 10-12 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.

Kedves Újszilvási Barátaim!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete 2007. február 2-án tisztújító taggyûlést tartott, és
elfogadta az új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Az
új szabályzat értelmében a helyi szervezet alapszervezetté minõsült, és lehetõséget biztosított két alelnök megválasztásához is. A tagság Kökény Ferencet általános
alelnöknek, ifj. Pálinkás Miklóst pedig gazdasági alelnöknek választotta, melyhez ezúton is gratulálunk és
munkájukhoz sok sikert kívánunk!

A magyarság szimbólumai közé tartozik nemzeti jelképünk: a piros, fehér és zöld színben pompázó lobogónk.
Minden közintézményen ott kell, hogy lengjen és díszítse
azt. Nézzünk szét szívünkben és épületeinken, gondoljuk
át, mit is jelent ez nekünk – nekem: nemzetet és hazát! Tartsuk hát tiszteletben a magyarság lobogóját, óvjuk és cseréljük szépre, újra, ha kell. Ennek érdekében a Jobbik újszilvási helyi szervezete ez év februárjában átadott egy zászlót
a községi önkormányzatnak azon céllal, hogy cseréljék le a
napközi otthonos óvoda ajtaja felett lengõ, a szél és viharok
által megtépázott nemzeti színû lobogót. Felajánlásunkat
örömmel fogadták, és ígéretet kaptunk a zászlók cseréjére.
Célunk 2007 elsõ félévében egy Trianoni emlékmû felállítása Újszilvás község központjában. Terveink még alakíthatók, tehát minden egyes támogatást szívesen fogadunk
szellemiekben és anyagiakban is egyaránt.
A március 15-i községi rendezvényen a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete koszorút helyez el. A
rendezvényre hívunk és várunk mindenkit!
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Újszilvási Szervezete várja érdeklõdésüket
személyesen, telefonon (06 30 270 4636) vagy drótpostaKirály Róbert
címünkön (ujszilvasi.jobbik@gmail.com).

Baranta

Tagtoborzó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete várja soraiba azokat a nemzeti érzelmû embereket,
akik szeretnének tenni valamit városunkért és nemzetünkért. Jelentkezni lehet a Jobbik irodájában személyesen
vagy a 06-70/944-3556-os telefonszámon.

Tisztújítás

Felhívás!
A Jobbik Ceglédberceli Szervezete várja soraiba azoknak a nemzeti érzelmû embereknek a jelentkezését, akik
tenni szeretnének valamit nemzetünkért. Érdeklõdni a
következõ telefonszámokon lehet: 06-20-390-5000, 06-20450-7698, 06-20-444-9173.

Ha többet akar tudni a Jobbikról, vagy
kíváncsi az elhallgatott hírekre, akkor
keresse az újságárusoknál...
...a Magyar Mérce c. színes havilapot (ára 290 Ft,
megjelenik minden hónap közepén), és a Kárpátia
c. havilapot (ára 290 Ft, megjelenik minden hónap
11-én). MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!

A Baranta hazánk leggyorsabban fejlõdõ harcmûvészeti
irányzata. Jelenleg 32 helyszínen kb. 1200 fõ gyakorolja a régi
magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat.
Egyre több településen indítanak Baranta egyesületeket,
amelyek a helyi ifjúság mellett az ott élõ korosztályok mindegyikével foglalkoznak. Cegléden is lehet edzeni! Márciustól
szabadtéri edzések is lesznek, vasárnap íjász edzés után 16
órakor a volt EVIG lõterén. Pénteken a Mészáros Lõrinc Katolikus Iskolában 18 órától teremben edzünk. Dékány Tamás

Képviselõi fogadóóra
Korondi Miklós önkormányzati képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó péntekén 16-18 óra
között, az Alkotmány utca 11. sz. alatt, a Pártok
Házában lévõ Jobbik irodában tartja. Minden
érdeklõdõt szeretettel vár!

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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