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AZ ÚJ RADIKALIZMUS ÚTJÁN!
A Magyar Gárda
– tettekkel a nemzetért
A Magyar Gárda Egyesület, Vona Gábor elnökletével nemrégen alakult meg, elsõ alakulatával
– szabályos sorozást követõen – már fel is állt. A
Magyar Gárda egy hierarchikus és területi rendszerben mûködõ szervezet. Feladata a hagyományõrzés (hadisírok gondozása, magyar katonai hagyományok õrzése, tradíciók ápolása), rendezvények biztosítása, a katasztrófahelyzetek elhárításában való közremûködés (pl. gátépítés), a honvédelmi elõképzés, valamint a közbiztonság megõrzése egyes településeken, a polgárõrökkel együtt.
A Magyar Gárda célja a Nemzetõrség leendõ
bázisának megteremtése. A fõ életre hívó ok, hogy
a fiatal generációk elkallódnak. Egy lebutított világban csavarognak. Tudatosan vagy tudattalanul,
de keresik az ideálokat, a gyökereket, de csak nagyon keveseknek sikerül kitörni az SZDSZ által
körberajzolt szellemi, lelki lágerbõl. A Magyar
Gárda õket akarja megmenteni a jövõnek.
A Magyar Gárda egy egyenruhás szervezet,
amely leginkább az egykori magyar levente-mozgalomra hasonlít. Egyenruhája nagyon szép, fekete
színû. Egyelõre az úgynevezett gyakorló változat
alakult ki, hogy a fiatalok számára vonzó legyen.
Címerként elsõ Imre király úgynevezett Árpádsávos pajzsát választották mintának, amelyben

kilenc oroszlán látható a vörös
mezõkben. Ez a kilenc oroszlán
az általuk legfontosabbnak tartott tulajdonságokat jelképezi,
mint például bátorság, akarat,
erõ, bölcsesség, bajtársiasság és
így tovább.
A megalakulás óta a balliberális média nap mint nap riogatja az embereket a
Magyar Gárdával, melyet félelembõl tesz, hisz nem
igazán a Gárdától félnek, hanem a rendtõl. Az õ
lételemük ugyanis a káosz és a zûrzavar.
Az elmúlt három hét alatt több száz jelentkezõ
adta le felvételi kérelmét. A 18 év alattiak kadétok
lehetnek majd, a 18 év felettiek pedig a Gárda tagjai, tehát számítanak az idõsebbekre is.
Augusztus 25-én délután 3 órakor lesz az elsõ
avatás a budai Várban. Ezen a napon 56 ember
fog esküt tenni a Gárda céljai mellett, a haza és a
nemzet szolgálatára. Az ünnepségen Für Lajos, volt
honvédelmi miniszter fogja átadni az 56 alapítónak
a megbízásukról szóló oklevelet, valamint ott lesz
a Nyírségben már korábban megalakult Nemzeti
Õrsereg egy szakasza is.
A Magyar Gárda jelszavai a hit, az erõ és az
akarat. Hit a magyarságban, erõ a magyarságból
és akarat a magyarságért. (Bõvebb információ: a
www.magyargarda.hu, vagy a www.jobbik.hu honlapokon található!)

TISZTÁK NEMZEDÉKE
A Jobbik elnöke, Vona Gábor
szerint körbeért a nagymutató, új
politikai szereplõkre, új hangra és
sokkal nagyobb bátorságra van
szüksége a magyar közéletnek.
Bázisunk, erõforrásunk az a
tizen-huszonéves, illetve fiatal
harmincas nemzedék, amely már
a rendszerváltozás után nõtt ki a
gyerekkorból. Õket úgy nevezzük: a Tiszták Nemzedéke. Nem
privatizáltak, nem voltak ügynökök, nincsenek sem félelmeik,
sem elõítéleteik, ezért tudnak és
mernek õszintén gondolkodni,
beszélni és cselekedni.

Azért vagyunk radikálisok,
mert politikánkban le merünk
menni a gyökerekig, például a cigányság és a magyarság évszázadok óta békés együttélése felrobbanásának okait keressük, és
az ebbõl fakadó olyan torzulások, mint mondjuk a cigánybûnözés okait.
Rámutatott, hogy a fiatalság
körében a körülöttünk tapasztalható rombolás és zûrzavar hatására egyre nagyobb teret hódít
a rendpártiság, és a magyar
szemlélet: „Ma már nem az a
lázadás, ha valaki liberális, épp

ellenkezõleg: ha valaki konzervatív. A most felnövõ generáció
értékes része a lázadás lényegét
a rendben, a felelõsségben, az
erõs identitástudatban találta
meg. A Jobbik ennek a lázadó
magyar fiatalságnak a pártja.”
Õk tehát a „Tiszták Nemzedéke”, akikre támaszkodva bátrabb és szélesebb körû megjelenését ígéri Vona az új radikalizmusnak – annak az eszmerendszernek, amelyet a Fidesz-KDNP
jobbközép, keresztény-polgári
mellé, mint elengedhetetlent helyez. Vona szerint a jobboldal
csak az új radikalizmussal lesz
teljes.
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Én, a szélsõséges?
Én, Petrényi Endre, könnyeimmel nem küszködve ki kell
végre, hogy jelentsem: szélsõséges vagyok.
Szélsõséges, mert nem tudom, és nem akarom megtagadni az Árpád-sávos zászlót. Nem kérek bocsánatot a rosszul
emlékezõ tudatlanoktól. Nem tudom megtagadni, mert
valamikor valakik egy hasonló zászlóba nyilaskeresztet varrtak és rémtettekkel borzasztották a világot. Ugyanúgy nem
fogom megtagadni és lecserélni soha a piros fehér zöldet,
mert az MSzP-elõdök szovjet mintájú, a magyarság számára
idegen címert varrtak valamikor reá, és ezen a zászló fennhatósága alatt küldték a Gulágra magyarjainkat, végezték ki
õket – tisztelet és kegyelet ezen áldozatoknak.
Ezt a bizonyos címert 1956-ban kivágták, ezzel megtisztult a zászlónk becsülete. 1956 után mégis e zászló alatt
végeztek ki az elvtársak megannyi ártatlant. Mindez az elfeledhetetlen történelmünk része, amit nem a zászló alakít
nekünk, hanem amivel mi gyalázzuk meg a zászlónkat!
Radikális vagyok, mert nem tudok örülni és tapsolni
olyan bejelentésnek, miszerint homokos valaki? Ez lehet,
hogy EU-konform, de semmiképpen nem szeretném, ha magyar-konformmá válna. Ez veszélyt jelentene mindannyiunk
gyermekére, mivel a példák ragadósak, tehát nem tudom és
nem akarom elfogadni ezt a fajta másságot.
Én szélsõséges vagyok, mert nem tudom elfogadni, hogy
egy köztörvényes gyilkosnak, nevezetesen Che Guevarának
a nagyobbik kormánypárt ifjai ünnepi rendezvényt szervez-

zenek, melyen a „díszvendég” Magyarország hazugságokkal
hatalomra juttatott miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc
mondjon beszédet? Egy biztos, az én gyermekeim egyike
sem fog a pólóján egy gyilkos képével rohangálni, legyen
az Che Guevara, Lenin, Sztálin vagy Hitler!
Én szélsõséges vagyok, mert nem szeretném, ha kitüntetnék Horn Gyulát, akit pufajkásként, tettei elismerése végett
már egyszer kitüntettek? Elég neki a régi kitüntetése, azt
érdemli. Arra büszke a mai napig is a nyilatkozatai alapján.
Tehát: szélsõség mindig a tettekben és azok következményeiben nyilvánul meg (párosulva az egyén ítélõképességével, mely viszont nagyban függ a neveltetéstõl).
A közmédiákban harsog: – „A Miép, a Jobbik, Budaházy
György, stb. szélsõséges”. Azért azt leszögezhetjük, hogy
nem a Miép, a Jobbik, meg Budaházy György kormányozta
ezt az országot az elszegényedés, a kiraboltatás, a megalázottság, a nincstelenség szélsõsége felé. Nem mi „hazudtunk
reggel, este, meg éjjel” a hatalomvágytól megszédülve. Nem
mi tagadjuk meg a határon túli magyarokat. Nem mi játsszuk
át az energiaipart, az élelmiszeripart, az egészségügyet a
földet, a magyar vagyont a külföldi rablók számára.
Tehát még egyszer: a szélsõség mindig a tettekben és azok
következményeiben nyilvánul meg. A tetteiket látjuk kedves
elvtársak, a következményeket pedig nagyon nehezen viseljük, remélem, nem túl sokáig.
*
Én, Petrényi Endre, maradok hazámnak rendületlenül
szélsõséges híve!

„Forró õszt ígérünk az SZDSZ-nek!”
Július 14-ére a Jobbik Magyarországért Mozgalom meghirdette a Magyar
Önvédelem Napját. A párt országszerte
tüntetéseket, illetve sajtótájékoztatókat
tartott az SZDSZ és annak szélsõségesen
magyar- és közösségellenes, intoleráns
politikája ellen.
A ceglédi református nagytemplom
kertjében rendezett sajtótájékoztatón
Kökény Ferenc, a Jobbik helyi szervezetének alelnöke azt mondta: „a kisebbik
kormánypárt gyakran hivatkozik arra,
hogy õ Kossuth és Batthyány szabadelvû
politikájának méltó örököse, azonban
véleményünk szerint a mostani liberális
politika, amit az SZDSZ képvisel, nem
azonos a néhai szabadelvûek politikájával és tetteivel. A mai SZDSZ nem liberális párt, mivel politikájának középpontjában nem a szabadság, hanem a
szabadosság áll. Kossuth nem privatizálta volna az ország vagyonát. Az
SZDSZ egy szélsõséges párt. A médiatér,
a kulturális és a gazdasági élet kulcspozícióira tör, a többségi magyarsággal szemben politikai hadjáratot folytat, a nemzeti
attitûdöt, hagyományokat és kultúrát célozva rombolja az eredeti társadalom szervezõ erõit: a nemzetet és a családokat.

Az SZDSZ üzleti alapon érdekelt a
társadalom szétzüllesztésében és a népességfogyási tendenciákat erõsíti. A homoszexuális pároknak a párt által támogatott házasságkötési és gyermekvállalási joga a gyermekek egészséges fejlõdéshez való jogát, a társadalom természetes reproduktív képességét ássa alá.”
Az alelnök elmondta, hogy az SZDSZ
nagyüzemi módon szítja a társadalmi
ellentéteket.
„Szomorú, hogy sok árva gyerek van,
de úgy gondoljuk, hogy a gyerek egészséges fejlõdésének nem tesz jót, ha két
apával nõ fel. Isten Ádámot és Évát teremtette, nem Ádámot és Jánost.” Úgy
vélte: „Voltak, vannak és lesznek homoszexuálisok, de az elszomorító, hogy a
leszûkült szavazóbázisú SZDSZ a saját
érdekeinek megfelelõen dróton rángatja
õket. Emberként elfogadom a homokosokat, de tiltakozom az ellen, hogy a homoszexualitásukat kivigyék az utcára.”
Mindezek miatt a Jobbik az év hátralévõ részében kampányt indít az SZDSZ
ellen, s a kampány során minden törvényes eszközt bevet és „Forró õszt ígér
az SZDSZ-nek!” – szögezte le Kökény
Ferenc.
Forrás: www.hvg.hu

2. oldal

Árpád-évi bélyeget adtunk ki
a Magyar Postával

A Magyar Mérce és a Magyar Posta
együttmûködésének köszönhetõen Árpád
vezér halála és a dicsõséges Pozsonyi csata
1100. évfordulója alkalmából emlékbélyeg
jelent meg, mely levélfeladásra is használható. A bélyegpár újságunk által megálmodott részén történelmi zászlónk látható,
melynek tisztaságát a Posta által tervezett,
jobb oldali szûz fejezi ki. A bélyeg névértéke 50 Ft, de a Magyar Posta döntése értelmében az Árpád-év végéig (2007. december 31-éig) fel lehet adni vele belföldre
egy szabványos levelet (30 g-ig), azaz 62
Ft-nak felel meg (drágább szolgáltatás
esetén is ennyit ér darabja), de csak akkor,
ha az Árpád-sávos résszel együtt kerül
felragasztásra. Az ünnepi bélyegpár 100
Ft-os áron kapható, egyelõre csak a Magyar
Mérce szerkesztõségi ajándékboltjában: Bp.
XI. ker., Villányi út 20./A (a Feneketlentónál, a Kertészeti Egyetemmel szemben).
Tel.: 06-1-365-14-88 (fax is), 06-70-37997-04; e-mail: ajandekbolt@magyarmerce.hu.
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„ÉBREDJ HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ,
SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED...”
Igen, MSZP!

Igen, MDF!

Július közepén Brüsszel megdicsérte a budapesti helytartótanácsot. Jól halad a „konvergencia-program” végrehajtása.
E szép szó jelentése: összetart, közös cél felé halad (Magyar
Értelmezõ Kéziszótár). De mi lehet az, ami e programban
valamiféle közös cél felé halad? Minden homályos és bizonytalan, csak egy biztos: a ceglédi és a lyoni fizetések közti
különbség sehogyan sem akar csökkeni. Annak ellenére sem
csökken, hogy már 2002 tavaszán az MSzP „jóléti rendszerváltás”-t ígért, azaz hazudott.
2005 óta meg annyira dübörög a gazdaság, hogy a minimálbér elérte a fantasztikus 56000 Ft-ot! Miközben az egy
fõs háztartás létminimuma 60000 Ft! Tehát a tisztességesen
dolgozó, minimálbérre bejelentett egyedülálló még a létminimumát sem viszi haza. De a kirúgott pedagógus is minden
bizonnyal elgondolkodik az utcán a „baloldali értékek”-rõl,
meg az MSzP által megvalósított „szocialista vívmányokról”.
Franciaországban a minimálbér 1250 euró. Tessék beszorozni 250-el, ennyi forintban. Miért jön ennyi német a
magyar fürdõhelyekre, Hévízre, Hajdúszoboszlóra, stb. fürdeni-pihenni? Azért, mert az itteni gyógyulásának költségeit
a német biztosító 2500 eurós éves határig (évente!) kifizeti
számára! Szóval, akkor hova „konvergálunk”?
Egy elemzés szerint az osztrák életszínvonalat 20 év múlva
sem érjük el, ha minden marad így, ahogy van. Azaz: ha továbbra is a hazug böszmék garázdálkodnak, „megszorítanak”.
Tessék mondani, hova tûnt a nyugdíjalapra és az egészségbiztosításra általunk befizetett rengeteg milliárd? Mi fizetjük a vizitdíjat, amott meg kormányzati negyed épül. A
Hankook gumigyár is kapott Dunaújvárosban 10 év adómentességet, meg 15 millió Ft/munkahely vissza nem térítendõ támogatást. Ezt melyik magyar vállalkozónak ajánlják
fel? Az már csak érdekesség, hogy Szlovákiából toboroznak
dolgozókat.
A MALÉV-et az oroszoknak adták el, a makói gázmezõt
egy kanadai vette meg, a MÁV áruszállítását is idegenek
fogják privatizálni. A legnagyobb disznóságnak a gázmezõ
tûnik. Újsághírek szerint annyi gázt találtak Makó környékén, hogy az kb. 200 évre elegendõ az országnak. Csak ki
kell termelni, itt van a lábunk alatt. Erre eladják egy kanadainak, majd tõle fogjuk venni minimum világpiaci áron. Bravó
MSzP! Mi van még magyar kézben, amit el lehet adni? A
termõföld?
Persze nem csak eladunk, hanem veszünk is. Például
Gyurcsánynak (az olcsó állam jegyében, az adófizetõk
pénzébõl) páncélozott Audi autót. Nagyon félhet már ez a
Feri, de ugyan mitõl? Annak idején Helmuth Kohl, szokásához híven, testõrök nélkül sétált, és az utcán az emberek
megtapsolták. Hol van ehhez képest a Fletó? Messzebbre,
mint a magyar átlagfizetés a német átlagfizetéstõl.
A tapsról jut eszembe, egy másik politikust is megtapsolt
a nép, a testõrös, páncélautós Ceausescu-t. A végkifejletet
tekintve, úgy látszik, a románok másképpen tapsoltak, mint
a németek.
Az olvasó szerint Gyurcsány vajon melyik irányba „konCsuri Károly
vergál”?...

A Ceglédi Kék Újság újságírója és két olvasója egész oldalas
letámadást hajtott végre a ceglédi trianoni megemlékezés
kapcsán a szervezõk felé. A cikkírók kedélyét az Árpád-sávos
zászló átadása, annak az önkormányzat részérõl való fogadtatása és az egyházak szerepvállalása borzolta fel. A Jobbik Ceglédi Alapszervezete nem kíván foglalkozni az írások tartalmával, mivel a balliberális médiában gyakran szereplõ uszítók
rendre, szinte Göebbels-i propagandával ismétlik érveiket,
amelyek egyébként sorra megbuknak, ha tudományos górcsõ
alá veszik õket.
A Hadtörténeti Intézet igazolta, hogy az Árpád-sávos lobogónak semmi köze a nyilaskeresztes zászlóhoz. Több elismert,
egyetemi tanár szintén hasonló álláspontot fejtett ki.
A történelmet ismerõk pedig maguk is tudják, hogy az Árpádsávos zászlót az Árpádok alatt használták, ugyanakkor folytonossága megmaradt országunk címerében, több vármegyénk és
településünk, valamint intézményeink címereiben is feltûnik.
A nyilaskeresztesek lobogójában szerepel egy nagy zöld
nyilaskereszt, valamint ott kilenc sáv van és nem nyolc. Különösen az MDF képviselõnõjének kirohanása volt érdekes, mivel
egy nemzeti jobbközépnek mondott párt helyi képviselõjérõl
van szó, aki az egész rendezvényt a partvonalról nézte meg.
Írása feltehetõleg politikai célzatul szolgál.
Örömmel közöljük a képviselõ asszonnyal, hogy alapszervezetünk fontolóra vette annak lehetõségét, hogy a vegyesházi
királyok, valamint Mátyás király korában használatos, történelmi lobogókat ajánlunk fel a közeljövõben a ceglédi önkormányzatnak. Megnyugtatjuk önt, hogy a nyilaskeresztes zászló
és a Rákosi-rendszer által használt zászlók átadása nem szerepel terveink közt, hiszen használóik tetteikkel lejáratták a magyar nemzetet. Tesszük mindezt azért, mert annak ellenére,
hogy egyes politikai erõk mindent elkövetnek, hogy a magyar
történelmi szimbólumainkat lejárassák, és számûzzék a köztudatból, tudatosítani akarjuk a magyar társadalommal, hogy
van mire emlékeznünk és büszkének lennünk. Már csak azért
is, mert az Árpádok, az Anjou-k, valamint Hunyadi Mátyás
alatt volt önálló, erõs Magyar Állam. Ezt a történelmi tudatot
kellõ objektivitással kell erõsíteni és nem elhallgatni vagy
dezinformációval rombolni.
Kedves Képviselõ Asszony! Ezek után nem lepõdnénk meg
azon, ha a majdani zászlóátadásról szintén hasonló tartalmú
és hangvételû cikket írna, de akkor már vagy az SZDSZ vagy
az MSZP tagjaként, amelyre a vitéz és lófõ székely felmenõje
nem lenne büszke.
Kökény Ferenc

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL a Magyar
Mérce c. színes havilapot, a Kárpátia c. havilapot, valamint a
Magyar Jelen c. hetilapot. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!
AJÁNLJUK a www.jobbik.hu, a magyargarda.hu, a
www.kuruc.info, a www.barikad.hu, www.arpadsavos.hu és
a www.magyartaltos.info honlapokon történõ folyamatos
tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az ECHO
TV mûsorait (pl. minden vasárnap reggel 8-tól 9 óráig Pörzse
Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕ-t láthatják).
TAGTOBORZÓ A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Szervezete várja soraiba azokat a nemzeti érzelmû magyar fiatalokat, akik szeretnének tenni valamit városunkért és
nemzetünkért. Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os számon.
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A pozsonyi csata
1100. évfordulója

Az emlékmû áll!

A történelmi emlékezet a honszerzést Álmos fia, Árpád
nevével kapcsolja össze. A magyaroknak a honfoglalás után
tapasztalható katonai fölényét Európa országai felett az biztosította, hogy a nemzetség- és törzsfõk katonai kíséretének egy
kézben való összefogása már Etelközben megtörtént, és a besenyõk támadásakor Árpád éppen Pannóniában harcolt. Így hadserege érintetlen maradt, és a Kárpát-medencét késõbb biztosítani tudta a szomszédos hatalmak katonaságával szemben.
Árpád honegyesítése (895-900) a világtörténelem páratlanul
kimagasló teljesítménye az elõkészítéstõl a tervezésen át a végrehajtásig. A Nyugat féltékenyen figyelte ezt a céltudatos állami
berendezkedést... és, hogy egy jelentõs katonai erõt képviselõ
nép ver itt gyökeret.
A hunok és avarok fojtogató évtizedeinek nem szabad megismétlõdnie – vélték (Gyermek) Lajos keleti frank király tanácsadói. Ezért az uralkodó szinte keresztes hadjárat-szerûen indított támadást a magyar nagyfejedelemség ellen. 907 júniusának
derekán megindította 100 ezer fõs hadseregét és hajóhadát
szárazföldön és a Dunán Pozsony irányában, mert amint
mondta: „A magyarokat ki kell ûzni az országból!; A magyarokat ki kell irtani (meg kell semmisíteni)!” A korabeli források
szerint „ám a magyarok sem maradtak tétlenek és restek, komolyan felkészülve jelennek meg, és mindent ami hasznukra
lehet, fegyvereket, harcosokat és lovakat jó elõre elõkészítették,
mert õk most nem a dicsõségért, hanem a megmaradásért
küzdöttek!”
Három napon át (július 5-7.) folyamatosan folyik a harc
„az égiek haragvásának közepette”. A keleti frankok (a bajorok)
a magyaroktól megsemmisítõ vereséget szenvedtek. A hadvezér, Luitpold herceg három püspökkel, három apáttal, tizenkilenc bajor fõúrral együtt életét vesztette. Bajorország nemeseinek nagy része is elpusztult.
Ez a gyõztes pozsonyi csata biztosította véglegesen a magyarok megmaradását és uralmát a Kárpát-medencében (sõt
a cseh- és a lengyel királyság kialakulását is). Mindezért nagy
árat kellett fizetni! Árpád fiai – Tarhos, Üllõ, Jutas – elestek a
csatában (Levente már a honfoglalás elõtt a bolgárok ellen), és
maga a vezér is meghalt. Micsoda véráldozata a fejedelmi
családnak! Ezután a legkisebb fiú – Zolta (Zsolt) – lép Árpád
örökébe, és unokái, Géza és I. István a nagy honszerzõk után
három nemzedék alatt befejezik az államszervezést, ami ugyanolyan „páratlanul kimagasló teljesítménye” a világtörténelemnek, mint dédapjuk, a „Verecke híres útján” bevonuló Árpád
honalapítása.
Európa kezdetektõl soha nem tudott belenyugodni abba,
hogy kellõs közepén a Kárpát-medence Isten alkotta szépségével, csodálatos gazdagságával nem a minket körülvevõ indoeurópai népek birtokában van! Most sem tud belenyugodni...
Ez a pozsonyi évforduló figyelmeztet bennünket! A tét
ugyanaz! A megmaradás! Nem elég elfoglalni a hont, a megmaradás kétszerte nagyobb próbatételt jelent, mint a honfoglalás. Árpád fejedelem kései utódaiként fogjunk össze, és a
fejedelmünkre való emlékezéssel erõsítsük az egy nemzet,
egy haza gondolatát. (Forrás: Kárpátia)
Korondi Miklós

1920. június 4. Szétdarabolták Nagy-Magyarországot.
– Trianon – így emlékezünk ma rá. Széttépték országunk, így
lett kisebbség nemzetünk öt országban. Sok millió szív, családok, barátok szakadtak el egymástól.
2007. június 3-tól egy emlékmû áll Újszilvás közepén, Attila
királyt és õsi emlékeket idéz. Nem feledhetjük Trianont,
emléket állítunk a múltnak a jövõ számára.
Az emlékmû avatásán közel háromszázan vettek részt, újszilvásiak és több környezõ település lakói. Szép mûsorral tisztelegtünk nemzeti sorstragédiánk 87. évfordulóján, ahol neves
felszólalókat hallhattunk: vitéz aradi Szathmári Józsefet, a Trianon
Társaság alelnökét, Szegedi Csanádot, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom alelnökét, és Blaskó Sándort, a szobor alkotóját. A
felszentelést színesítették még versek, énekek, valamint az
általános iskolai diákok elõadása.
Hálás köszönetünket fejezzük ki ezúton is mindazoknak,
akik eszmei, anyagi, valamint kétkezi munkával önzetlenül
támogatták e Trianoni emlékmû létrejöttét és a szoborkompozíció felszentelésének színvonalát emelték.
A Jobbik Újszilvási Szervezete és az Újszilvási Polgári Körök

Szilánkok
Kádár 1982-ben beléptette az IMF-be, a Nemzetközi
Valutaalapba hazánkat. A globalizmus tehát birtokba vette
Magyarországot. Ez volt valójában a rendszerváltoztatás.
A kórház- és iskolabezárások közepette több mint 315
millió Ft értékben hozatott vízágyúkat az „ÁVH” Izraelbõl,
a korrupt EU támogatásával. Garamvölgyi László, az Országos
Rendõr-fõkapitányság szóvivõje, másodállásban és törvénytelenül az In-Kal zsidó félkatonai szervezet tisztviselõje elmondta, hogy a rendõrségnek nincs tudomása készülõ utcai
„zavargásokról”, de az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják,
szükség lehet öt vízágyúra a rendõrségnél.
A Kuruc.info követeli, hogy a Lauder Javne zsidó iskola
mutasson utat a cigányintegrációban: törje meg faji szegregációját, és vegyen fel cigánygyerekeket a keresztények által számukra 99 évre ingyen átengedett Budakeszi úti telken, több
száz õsfa kipusztítása árán felépített erõdítmény-iskolájukba.
A szociálliberális pártduó próbálja maga köré gyûjteni a
cigányságot, a zsidóságot, valamint a szektákat. Ezek mellé hívják a kábítószerfogyasztókat, a homoszexuálisokat, a szexuális
bûnözõ pedofilokat, valamint a pszichésen terhelt mániákusokat, a megrögzötten cinikus embereket – és a magyargyûlölõket. A kormány életveszélyes játékot ûz, mivel a felsoroltakból
politikai csoportot kreálva, a többségi társadalom ellen hangolja
õket – nemtelen politikai játszmái részeként.

JOBBIK FÓRUM
A Jobbik Ceglédi Szervezete 2007. szeptember 14-én
(pénteken) 18 órakor szimpatizánsai és az érdeklõdõk
számára közéleti fórumot tart Cegléden, az Alkotmány u. 11 sz. alatt, a Pártok Házában. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
Jobbik Ceglédi Alapszervezete

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik kéthavonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
4. oldal

