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Fegyverkeznek
a vörös gárdisták

MEGHÍVÓ

Miközben Török Zsolt MSZP-s országgyûlési
képviselõ a Magyar Gárdát folyamatosan szapulta,
aközben a www.kuruc.info honlapon jól látható,
hogy a képviselõ úr a Terror Elhárító Szolgálatnál
rendszeresített Heckler&Koch MP5SD hangtompítós géppisztoly airsoft változatával pózol. A Fiatal
Baloldal számos tagja, sõt még országgyûlési képviselõjük is fegyveres gyakorlatozásokon vesz részt.
A diploma nélküli Török Zsolt ráadásul az illegitim Országgyûlés jegyzõje, aki a Magyar Gárda
megalakulása miatt az egyesülési jogról szóló
törvény szigorítását szorgalmazta. Volt képe pont
neki riogatnia a gárdisták fegyverkezésével, aki
rendszeresen részt vesz elvtársaival festéktöltényes
lõkiképzéseken, ún. airsoft-gyakorlatokon, mely az
ismertebb paintball komolyabb változata, valósághûbb fegyverekkel. Városában, Egerben 2006 júniusában alapították meg az Agriacommando nevû
„szabadidõsport-szervezetet”, ennek honlapján
érdekes képeket láthatnak a kedves olvasók – többek közt pártvezetõ társairól is –, ha odakattintanak.
Az Agriacommando nevû brigád rendszeres
fegyveres lõgyakorlatot tart, katonai egyenruhában,
vörös karszalaggal. Csapatzászlójukon jól látható
a vörös csillag, mely tudomásom szerint hazánkban
tiltott önkényuralmi jelkép. A kezdõk elõbb csak
festékgolyós (paintball) fegyverekkel játszadoznak.
Amíg egymást lövik, addig persze nincs nagy baj,
csakhogy élesben mi leszünk a célkeresztben.
Korondi Miklós (www.kuruc.info alapján)

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Ceglédi Szervezete tisztelettel és szeretettel hív és vár minden
érdeklõdõt a

MAGYAR

Beszédet mond:
VONA GÁBOR, a Jobbik és
a Magyar Gárda Egyesület országos elnöke
Idõpont:

2007. november 23. (péntek) 17 óra
Helyszín:

Cegléd, Kossuth Mûvelõdési Központ
Kamaraterme
Ne higgyenek a médiumok hazugságainak, gyõzõdjenek meg személyesen arról, hogy a Magyar
Gárda céljai, szándékai tiszták, a Nemzet felemelkedését kívánja szolgálni, és a magyar
emberek érdekeit képviselni. Jöjjenek, találkozzanak személyesen a Magyar Gárda Pest megyei
tagjaival, ismerjék meg õket! A helyszínen lehetõség lesz a Jobbik vagy a Magyar Gárda megismerésén túl a szervezetekbe való belépésre,
pártoló, támogató tagság létesítésére is.
Találkozzunk, törjük át a hallgatás
és a hazugságok falát!

Adjon az Isten: szebb jövõt!

Igen, MSZP!
Igen, egy eddig kevésbé nyilvános arcát ismerhettük meg az
MSZP-nek. A hisztériáét. Heteken
keresztül reggel, éjszaka meg este
zuhogott a gyûlölködõ liberális
hiszti a TV-bõl, rádióból és némely újságokból. E megszervezett hisztériát pedig nem több,
mint 56 fegyvertelen magyar váltotta ki, akik elhatározták, hogy

GÁRDA

ceglédi bemutatkozó rendezvényére.

közösségben is tesznek valamit a
magyar érdekek védelmében. És
éppen ez az, a „magyar érdek” említése okozta a mesterségesen irányított hisztériát. Szerte a világon
ugyanis számtalan érdek van és
mûködik, de a „magyar érdek”
az nem létezhet! Azt, aki csak
említeni merészeli, azonnal ezer
irányból támadják, rágalmazzák,

ráfogják, hogy náci, antiszemita,
fasiszta, fajgyûlölõ, legeslegszélsõjobboldali, stb., és felszólítanak
mindenkit az „elhatárolódásra”.
Jelen esetben a következõktõl
kellene elhatárolódni: a magyar
hagyományok újjáélesztése és
ápolása, katonasírok gondozása,
a magyar szellem és kultúra erõsítése, közremûködés a katasztrófák elleni védekezésben, szükség
esetén hazánk védelme, stb.
Folytatása a 3. oldalon
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BECSÜLET. BÜSZKESÉG. SZORGALOM.
A félelem bére, a nemzet szétesése
Mitõl is mûködnek kormányaink?
Attól, Kedves Olvasó, hogy már akkor sem merik kimondani az igazukat, ha az a színtiszta krisztusi igazság. Félnek.
A jövõjüket féltik, a munkahelyüket, családjukat, gyerekeiket.
Mitõl is? A hatalomtól. Mi választjuk õket azért, hogy félhessünk, retteghessünk az ellenõrzéseiktõl, a törvényektõl,
a betarthatatlan rendeleteiktõl, büntetéseiktõl és újabban a
rendõrségüktõl is. Mi választjuk õket azért, hogy ha igazat
mondunk, vagy nemtetszésünket fejezzük ki, orrunkra koppinthassanak, hogy beleremegjen az agyunk. Önmaguknak
köszönhetõ, szorult helyzetükben mást sem csinálnak,
csupán zúdítják ránk újabb megszorításaikat.
Félünk már egymástól is, szomszédainktól, barátoktól.
Félünk, kinek mit mondhatunk. Ez volt a sötét ötvenes években és ez van napjainkban is. Ezt az egymás közötti bizalmatlanságot viszont minden kormányunk – legfõképpen a kommunistáink – fent kell, hogy tartsa, mivel, ha egy ország
polgárai teljes mértékben megbíznának egymásban, úgy
létrejönne a nemzet. A nemzet nem más, mint egy ország
embereinek bizalma, szeretete és tisztelete egymás iránt. Ha
ez így lenne, talán nem kellene foglalkozni a rasszizmussal
sem. Azonban kormányainknak nem ez a célja, hiszen az
egységet nem lehet megfélemlíteni, szétzülleszteni, terelgetni.
A cél már odáig szentesült, hogy a legapróbb, legféltettebb közösségeink, a családok szétverésére is célzott támadásokat tesznek, mindezt a gazdaság fellendítése és a reform
címszó alatt. A magyar mindig is segített egymáson, ha baj
volt, ha nem, hiszen ez adatott meg génjeink által. Az, hogy

Petõfi Sándor:

A Nemzetgyûléshez (részlet)

Nagy a dicsõség, melyet mindegyik
Szerezhet itten, de tudjátok-e,
Csak nagy munkáért jár ez a dicsõség!
Akit nem égõ honfiérzelem
És tiszta szándék vezetett ide,
Kit hiúság, vagy silány önérdek
Csábít e helyre, az szentségtelen
Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre...

rokonok és barátok nem mehetnek el szüretelni – csak zöld
könyvvel és pénzért –, a családi köreink és barátaink elleni
legnagyobb támadás. Kimondhatom az igazságot, nem félek:
ez a kormány ellenség, a nemzeti egység szétverésére törekszik, tehát hazaáruló!
Családainkat züllesztik még a választások. A pártok széthúzásával ugyanis nem az között kell választanunk, ki vitte
elõrébb az országot ötleteivel, tanácsaival, csupán arra kell
figyelnünk a parlamentünkben, a médiában, hogy melyik
mond nekünk tetszõbb hazugságokat és melyik lopott kevesebbet, vagy melyik nagy senkik miatt vitatkozunk,
veszekszünk baráttal, néha családdal is, olyanokká válva,
mint õk. Meglopnak és kizsigerelnek minket. Az a gond,
hogy már a választásokat sem tudjuk kontrollálni, a parlamenti munkát és a titkos szövetségeket pedig abszolút nem.
Ez azért van, mert a képviselõink nem értünk, hanem csupán
saját érdekeikért vannak.
A megoldást abban látom, hogy létre kell hozni egy minden állami támogatást nélkülözõ civil központot és alközpontokat, ahova befutnak olyan hírek, jelentések – civil
emberektõl –, amelyek a munkahelyi, városi vezetõk és a
parlamenti képviselõk korrupciós csalásait, bûnügyeit lenne
hivatott összegyûjteni. Az összegyûjtött szóbeszédeket – valóságtartalmukról meggyõzõdve – nyilvánosságra lehetne
hozni, büntetõ feljelentést tenni függetlenül attól, hogy milyen oldalon és melyik pártban ül az illetõ. Ez, elképzelésem
szerint egy pártok feletti összefogás lenne, mellyel talán meg
tudnánk tisztítani a szennytõl a parlamentet. Nem félnénk
végre kimondani egymásnak, ami igaz. Hazugságra nem
épülhet bizalom.
Most szeretném megtenni a majdani központ felé az
elsõ feljelentést a magyar parlament és a kormány ellen:
Vádolom õket népirtással, mivel olyan körülményeket teremtettek a hazámban, amely körülmények miatt évente harminc-negyvenezer magyarral vagyunk kevesebben. Ez elévülhetetlen, nemzetellenes bûntett.
Talán, ha mindenki figyel rájuk és õk tudják, hogy elõttük, mögöttük és mellettük a mi embereink állnak és tetteiknek lesz retorziója, talán rákényszeríthetjük õket a helyes
útra vagy arra, hogy tûnjenek el menekülve. Úgy érzem, a
Magyar Gárdának lesz feladata és jövõje. Az igazmondáshoz,
a bátorsághoz és az egymás iránti bizalomhoz sok sikert
kívánok!
Petrényi Endre

Remény Háza a szórványmagyarság megmaradásáért
2007. október 27-28-án a HVIM tagjai
önkéntes, társadalmi munkában építették-szépítették az elsõ Remény Házát
a délvidéki Torontál-Tordán – abban a még
ma is többségében magyarok-lakta kis
faluban –, amely már a „szerb tengerben” fekszik.
A Remény Háza program a szórványvidékeken a helyi magyarság megmaradásáért, illetve kultúránk fenntartásáért jött létre. Ezeket a HVIM által
önerõbõl megvásárolt ingatlanokat szegény sorsú, fiatal magyar párok fogják
használatra megkapni. A Remény Házai-

nak udvarain a környékbeli magyar gyermekek számára játszóteret, könyvtárat,
az ifjúsági korosztálynak pedig kulturális, szórakozási lehetõségeket, mint:
mozgóképterem, táncterem, tornaterem,
internet-kávézót alakítanak ki.
Ezek a házak lehetõvé teszik, hogy
az elszakított részeken élõ magyarok ne
más nemzetek kultúráját vegyék át,
hanem saját hagyományaikat ápolják.
Legyen szó idõsrõl, fiatalról, jelenlegi
határainkon belül, illetve kívül élõ magyarokról, a Remény Házaiban mindenki menedéket talál. Az utazók számára

2. oldal

szálláshelyet biztosítanak, akik az ott élõ
magyarok hagyományai mellett a páratlan magyar tájat fedezhetik fel.
A Remény Háza nemcsak támaszt
nyújt ezeknek az embereknek, de lehetõvé teszi, hogy újra felfedezzük nemzetünk elfeledett értékeit, hagyományait
és, hogy közelebb kerülhessünk magyar
testvéreinkhez.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) továbbra is töretlen
hittel bízik abban, hogy eljön a magyar
feltámadás!
Ungvári Tímea
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HÛSÉG. TISZTASÁG.
Igen, MSZP!
Folytatás az 1. oldalról

A Magyar Gárda alapító okirata
ugyanis ezeket a célokat és feladatokat
tartalmazza, azaz alapvetõen a magyarság érdekérõl szól. Arról a „csõcselék-média” elfelejt tudósítani, hogy
Szlovákiában, Romániában és Szerbiában már évek óta léteznek különbözõ
szervezetek elsõsorban magyarellenes
célokkal, tényleges náci-beütéssel. De
érdekes, még senki nem hallotta, hogy
ezen csapatok ellen a pozsonyi, a belgrádi vagy a bukaresti miniszterelnök
hõbörgött volna, nagykövetségein keresztül külországok sajtóját is fellármázva. Egyébként az olyan jelzõk,
mint a „jobboldali” vagy a „baloldali”,
már régen értelmüket veszített kifejezések, a jelenben csak a ködösítést
szolgálják. Valaki vagy elkötelezett a
nemzete iránt, vagy hazaáruló. Az
elmúlt 17 év történelmébõl tudnék említeni hazaáruló „jobboldalit” éppúgy,
mint tisztességes magyart a „baloldal”ról. De az utóbbi nem tagja az MSZPnek.

Tisztelt Olvasó! Valójában mi a baj
az MSZP körül? Hát az, hogy a Magyar Szocialista Párt se nem magyar,
se nem szocialista. Magyarnak tekinthetõ-e az a „képzõdmény”, amelynek
egyik fõ célja a magyar nemzeti identitás szétzúzása? És ennek érdekében
2004-ben hazugságokkal arra uszított,
hogy nehogy megszavazzuk a kettõs
magyar állampolgárságot, mert jönnek
a románok meg a nyugdíjasok? Gyurcsány szerint (nemrég nyilatkozta), az
autonómia nem „idõszerû”. Magyar-e
az a kormány, ami csak a rabló multik
érdekeit védi?
Mitõl szocialista ez a bagázs, amelyik nyíltan vadkapitalista, milliárdosokkal jól ellátott, „reform” címén szétveri a szociális ellátórendszert és külföldi rablók kezére játssza a TB milliárdjait? Pedig ugye azt ígérték, nem
lesz fizetõs az egészségügy, nem lesz
több-biztosítós rendszer. Idézet a Népszabadságból: „8%-kal alacsonyabb
ellátásra számíthatnak a jövõre nyugdíjba
vonulók, mint az ideiek. Az ok nem más,
mint a valorizáció új elve. Ez nem más,
mint a pénz értékállóságának változása
miatt inflálódott élet- és nyugdíjbiztosítási

Szilánkok
„Azt várja tõlünk most a világ, hogy pusztán keresztényi
könyörületbõl bocsássunk meg, lépjünk tovább?
Bocsássunk meg azoknak, kik gyermeket lánctalppal tapostak, akik a sortüzet vezényelték?
Bocsássunk meg a mészárlásért, a sok évnyi kegyetlen megtorlásért?
Felejtsük el, hogy arccal lefelé temették a magyart, hogy
sokaknak csak az emigráció maradt?
Felejtsük el a kínzások iszonyú borzalmait, a halálraítéltek
utolsó szavait?
Bocsássunk meg, s majd ítél a történelem?
Hát nem! Nem és nem!”
Wittner Mária (halálraítélt)
***
„A kommunizmus megbukott mindenféle értelemben, de
a kommunistától nehéz lesz megszabadulni, mert senki nem
olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezõje, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és
a zsákmányt.”
Márai Sándor
***
Simon Peresz izraeli államelnök egy tel-avivi gazdasági
fórumon kijelentette, hogy Izrael gazdasági mutatói kitûnõek,
s az izraeliek az egész világon befektetnek, fölvásárolják például Lengyelországot és Magyarországot. A zsidó állam végre
kimondta azt, amit mi már régen tudunk: Magyarország területén új honfoglalás folyik.
***
Ezer eurós fejpénzt fizettetne ki az államkasszából Gheorghe Funar, a Nagy-Románia Párt szenátora azoknak a magyar
nemzetiségû személyeknek, akik végleges letelepedés céljából
hagynák el Romániát és költöznének Magyarországra.

összegek utólagos felértékelése. Vagyis a
nyugdíjba vonulók érdekében áll.” Kevesebb lesz a nyugdíj, de ez az én érdekem. Tessék legközelebb is az MSZPre szavazni!
Párt? Kabai Károly, Csonka Gábor,
Juhászné, Zuschlag, Weiszenberger, videó
arról, hogy kell a pályázati pénzbõl
visszaosztani az illetékeseknek, vecsési
számlagyár, stb.; „bûnszövetkezetben
elkövetett csalás, okirathamisítás gyanúja.” Hogy hangzik a „bûnszövetkezet” magyarul? Hát maffia.
Mondhatná valaki, hogy nem minden MSZP-s csal, van közöttük rendes
ember is. Ez minden bizonnyal így is
van, csak éppen összeköti õket az õsbûn: Balatonõszöd. Amikor száznyolcvanvalahány képviselõ között nem
akadt egy sem, akiben lett volna annyi
tisztesség, tartás és gerinc, hogy azt
mondja: állj, mert nem ezt ígértük és a
hazugsággal szerzett hatalom törvénytelen, ezért vissza kellene adni a mandátumom a választóimnak.
A szemünk láttára teszik tönkre az
országot és gyermekeink jövõjét. Meddig tûrjük még?!
Csuri Károly

A Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt szerint Szlovákia
aláírta saját halálos ítéletét, miszerint a hatályban lévõ kollektív
bûnösség elvét nyugtázó, azt örök érvényûnek minõsített
Benes-dekrétum megerõsítésével a szlovákiai parlament magát
helyezte hatályon kívül, mert Szlovákia parlamentális rendszere is a háborús bûnösökre épül addig, amíg a Benes-dekrétum érvényben marad.
***
A Tesztország:
Melyik nemzet hagyja, hogy szent ereklyéit ilyen mocskos
módon gyalázzák?
Melyik nemzet hagyja, hogy eladják mindenét, elvegyék
múltját és jövõjét?
Melyik nemzet hagyja, hogy óvodáit és iskoláit százszámra
zárják be, tízezer pedagógusát dobják az utcára?
Melyik nemzet hagyja, hogy fiataljai, orvosai, tudósai ezerszámra elhagyják szülõföldjüket?
Melyik nemzet hagyja, hogy tízezrével mészárolják le a még
meg sem született fiait és leányait?
Melyik nemzet hagyja, hogy saját testvéreit ellene uszítsák?
Melyik nemzet hagyja, hogy falvait százszámra ítéljék halálra?
Melyik nemzet hagyja, hogy ne legyenek honvédei?
Melyik nemzet hagyja, hogy a saját rendõrei összeverjék, s
zászlaját a földön tapossák?
Melyik nemzet hagyja, hogy trágya minõségû külföldi
„élelmiszer”-hegyek árasszák el?
Melyik nemzet hagyja, hogy tonnaszám hordják területére
idegen országok mocskát?
Melyik nemzet hagyja, hogy a hazáját féltõ és védõ gyermekeit nácinak, fasisztának, csõcseléknek nevezzék?
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BÖLCSESSÉG.
A Ceglédberceli Jobbik
felhívása!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelenleg a
legnagyobb és egyben a legdinamikusabban fejlõdõ
parlamenten kívüli párt. Célunk az, hogy legkésõbb 2010ben már az Országgyûlésben képviselhessük mindazokat
az embereket, akik egyetértenek politikai célkitûzéseinkkel.
Ennek teljesítéséhez minden tenni akaró emberre
szükségünk van. Kérjük ezért, ha úgy érzi, hogy Ön is
hozzá tudna tenni valamit ahhoz, hogy elérjük közös
céljainkat, jelentkezzen nálunk, segítse munkánkat!
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen segítenék
munkájukkal, tudásukkal vagy anyagiakkal Ceglédbercelen, vagy annak környékén mûködõ Jobbik alapszervezetek munkáját.
Elérhetõségeink: Meixner Richárd; 06-20-390-5000.
E-mail cím: meixnerrichard@freemail.hu

Tagtoborzó
Ha elege van az elmúlt 17 év dagonyázásából, az ország
kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretne ezen változtatni, akkor várjuk a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetébe. Jelentkezni lehet a 06-70/
944-3556-os telefonszámon.

A Jobbik és
a Magyar Gárda
tanulmányi versenyt hirdet
A tavalyi Klebelsberg-pályázat sikerén felbuzdulva a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Oktatási és Kulturális
Kabinetje és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület versenyt hirdet a 2007/2008-as tanévben
a kárpát-medencei középiskolák diákjai számára, melynek döntõjét 2008 tavaszán rendezi. A verseny témái:
Wass Albert és Erdély 1920-1945 között, Prohászka
Ottokár jelentõsége 1918 után és az 1943-as szárszói
találkozó.
A Jobbik és a Magyar Gárda mindig is fontosnak tartotta a nemzettudat megerõsítését. Ezzel a versennyel
sincs más célunk, hiszen azok a diákok, akik részt vesznek ebben az egész Kárpát-medencére kiterjedõ megmérettetésben, jobban megismerik Wass Albert munkásságát, Prohászka Ottokár mély hitét és jelentõségét
vagy éppen a szárszói találkozó üzenetét, aktualitását.
A versenykiírás és további részletek megtalálhatóak
a Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinetjének honlapján,
a www.kultura.jobbik.hu oldalon.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Oktatási és Kulturális Kabinet

FIGYELEM!

MEGHÍVÓ
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)
Ceglédi Csoportja

56-os megemlékezést tart ÖRÖKSÉG
címmel, melyre tisztelettel és szeretettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklõdõt!
Helyszín: Cegléd, Iskola u. 1., Ref. Gyülekezeti Ház.
Idõpont: 2007. december 5. (szerda) 17 óra.

Megnyílt!
Cegléden, a Pro Team KHT. megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató mintaboltja. A boltban vásárolhatóak kézi szövésû pamut szõnyegek,
konyhai szettek, kínálók, könyvek. Ez utóbbi között
is a legnépszerûbb A magyar múlt dicsõ fejezetei, és
A magyar királyok, mely 1790 Ft-ért kapható. Cím:
Bocskai út 28. (a Negyedi Bútoráruház mellett).

Ha kiolvasta a Gerjemente c. nemzeti hírlevelünket,
akkor kérjük, adja tovább ismerõsének! Köszönjük!

KERESSE AZ
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Kárpátia c. havilapot, mely megjelenik minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!

AJÁNLJUK a www.jobbik.hu,
a www.magyargarda.hu,
a www.kuruc.info, a www.barikad.hu,
és a www.magyartaltos.info honlapokon történõ folyamatos tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe
ajánljuk az ECHO TV mûsorait (pl. minden vasárnap
reggel 8-9 óráig Pörzse Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕT
láthatják).
„ÉBREDJ HAZÁM,
MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ,
SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED...”

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

