Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke
V. évfolyam, 4. szám

NEMZETI HÍRLEVÉL

2008. július

JOBBIK – A PARLAMENTEN KÍVÜLI LEGNAGYOBB PÁRT

Kárpótlás névváltoztatással Cegléden
2008. szeptember 1-tõl új néven kezdi meg a
tanévet a Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola Cegléden. A korábbi névadó, Károlyi Mihály nevét évtizedek óta
viselte az intézmény.
Korondi Miklós, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom ceglédi önkormányzati képviselõje
kezdeményezésére a képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta azt a javaslatot, hogy a vitatható és rossz
emlékeket idézõ Károlyi Mihály név helyett Unghváry
Lászlóról, a
„Homok Hõsérõl”, az ízigvérig ceglédi
polgárról kapjon új és méltó
nevet az intézmény. A javaslatot a Cegléd
és Vidéke Unghváry László Borrend, mint közhasznú egyesület 33 alapító és 180 fõs tiszteleti
tagjai is támogatták, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni.
A testületi ülésen az MSZP, SZDSZ és az MDF
képviselõi védelmükbe vették Károlyi Mihályt,
és tiltakoztak a módosítás ellen, a többség azonban másként döntött.
A kérést továbbították a Pest Megyei Önkormányzathoz, amely egyébként is tárgyalta valamennyi intézményének alapító okirat módosítását, egyéb jogszabályi elõírások miatt. A Pest
Megyei Önkormányzat közgyûlésén az alapító
okiratok módosításával együtt döntött a névváltoztatásról. A névváltoztatás 2008. szeptember
elsejétõl életbe lép.
*
UNGHVÁRY LÁSZLÓ 1856-ban született
Cegléden, aki iskolái befejezése után kertészként
dolgozott. Az 1880-as évek elején 5 holdas te-

rületet bérelt, amelyen megalapította Magyarország elsõ faiskoláját. Az akkori idõk hivatalos
közvéleménye által alkalmatlannak tartott homok területen meghonosította a szõlõ- és gyümölcskultúrát, borászati üzemet létesített, faiskolája és szõlõtelepe országszerte ismert lett. Pincegazdaságát európai hírûvé fejlesztette.
Több ezer ceglédi ember számára biztosított
megélhetési lehetõséget. Közel negyven év iszonyú munkája,
éjt-nappallá tevõ erõfeszítése,
hihetetlen szívóssága és üzleti szelleme
olyan vállalkozást hívott életre Unghváry
László keze
alatt a ceglédi
homokon,
amely arányaival, keletkezésének és kifejlõdésének romantikus, regénybe illõ fejezeteivel a kaliforniai farmerek karrierjére emlékeztet.
Mecénásként sokat áldozott kulturális célokra
és Cegléd város felvirágoztatására. Jelszava volt:
„Erõs akaratnak mi sem áll útjában!”
Az Unghváry család 1 millió koronás alapítványt tett a Magyar Tudományos Akadémiának,
amelynek célja a magyarság érdekében szerzett
hazafias érdemek jutalmazása. A tõke hozadékát
10 évenként osztották ki, arra érdemes személynek, akinek a nemzet így tudhatta háláját leróni.
Ezt nevezték a magyar Nobel-díjnak. Ekkora
alapítványt még senki sem tett az Akadémiának.
A díjat elsõ alkalommal gróf Apponyi Albertnek
ítélték oda.
Unghváry Lászlót 1919. augusztus 11-én, a
kommunizmus okozta lelki kínok gyötörték meg
annyira, hogy összeroppant és 65 évesen meghalt.
Folytatása a 2. oldalon
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Kárpótlás névváltoztatással Cegléden... Folytatás az 1. oldalról

A kommunisták elfogták, kitették faiskolájából, kitúrták
borvállalatából, kitúrták nektárt termõ szõlõibõl, kitúrták
irodájából, ahol féltõ gonddal irányította vállalatát, sõt
kitúrták lakásából is.
Károlyi Mihálynak is köszönhetõen a hazánkat megszálló oláh katonák még a haldokló szobáját is birtokba
akarták venni.
Úgy gondoljuk, hogy az Unghváry család, a névváltoztatásnál nagyobb kárpótlást nem is kaphatott volna.
a Jobbik Ceglédi Szervezete

*
FELHÍVÁS AZ EGÉSZ VILÁG MAGYARSÁGA RÉSZÉRE! Ha valaki tud valamit a család leszármazottairól,
arra kérjük, hogy jelezzen a következõ e-mail címre:
korondim@freemail.hu vagy a 06-70-944-3556 telefonszámon. Elõre is köszönjük.

TRIANONI EMLÉKMÛVET
ÁLLÍTOTT A CSEMÕI JOBBIK
Trianoni emlékmûvet állítottak a csemõi jobbikosok,
amelynek ünnepélyes avatása július 4-én volt a katolikus
templomkertben. A rendezvény ideje alatt a Magyar Gárda
Pest megyei tagjai díszõrséget álltak. A nagyszámú közönség elõtt beszédet mondott Bartha Alajosné polgármester
asszony, Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke, valamint Korondi
Miklós, a Jobbik Pest megyei szervezõje. Hallhattunk Rédei
Tamás általános iskolás tanulótól verset és Varga Szilvia elõadómûvésztõl szép dalokat. Molnár János történelemtanár
érdekes történelmi áttekintést tartott a békediktátummal
kapcsolatosan.
A Székely Himnusz eléneklését követõen a résztvevõ
polgárok és szervezetek koszorúkkal és virágokkal borították el az emlékmûvet. Magyarországon a II. világháború
óta soha ennyi helyi szinten megvalósuló megemlékezést
nem tartottak. Az elmúlt 18 esztendõben is csak egy-egy
központi megemlékezés volt.
A Jobbik évekkel ezelõtt célul tûzte ki, hogy ahol van
alapszervezete, ott a rendezvény megtartásán kívül a helyi
szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy emlékmû álljon,
azért, hogy senki se feledje az 1920. június 4-én bekövetkezett
országcsonkítást, és a kint rekedt honfitársaink sanyarú sorsát, amelyen az anyaországnak kötelessége lenne enyhíteni.
Idén mintegy 150 helyszínen voltak rendezvények, amelyek többségét jobbikosok szervezték. Igaz, rendezvényeinket az országos média szisztematikusan elhallgatta, teljesítve ezzel a regnáló hatalom és a parlamenti pártok elvárásait.
Sajnáljuk, hogy a hivatalos politika részérõl feledésbe
merült vagy látszatintézkedésekkel próbálták elhitetni, hogy
történt elõrelépés Trianon ügyében. Valójában nem történt
semmi, hiszen nincs kettõs állampolgárság és autonómia
sem. Ellenben van ígéretözön, amelytõl a székelynek nyílik
a zsebében a „székely igazolvány”, mivel rájött, hogy azok
az ígéretek, amelyeket a mindenkori kormányok, illetve a
parlamenti pártok tesznek, azokra nem lehet építeni.
Immár négy településen áll a helyi Jobbik alapszervezetek által állított trianoni emlékmû a ceglédi választókerületben, melyek lehetõséget biztosítanak a méltó megemlékezések megtartására.
Kökény Ferenc

Évek óta nyílt titok!
– Az uzsorakamatról
Évek óta nyílt titok, hogy az ország néhány megyéjében, fõképp azokon a helyeken, ahol emberek tömegei
tengetik segélybõl életüket és élnek nyomorúságos körülmények között, nagy hagyománya van az uzsoraügyleteknek. Ennek az a lényege, hogy a kölcsönadott pénz
többszörösét követeli vissza a kölcsönadó. Az esetek
többségében azonban a kölcsönre rákényszerült emberek
ezt kifizetni
képtelenek,
így két lehetõségük marad: vagy
bûncselekmény révén
szereznek
pénzt, hogy
kielégítsék
az uzsorást;
vagy a házukat adják oda a kölcsön fejében. A harmadik lehetséges
mód a hatóságok értesítése lenne, de ezzel nem élnek,
mert félnek az uzsorásoktól és verõlegényeiktõl.
Nem árt tudni, hogy az uzsorakölcsönökben jelentõs
számmal érintettek a magyarországi romák. Hazánkban
már évek óta folyik ez a becstelen rablás, és ez bizony
felvet egy kérdést: Mit tettek a magyarországi romák vezetõi, illetve a „hivatásos érdekvédõk” annak érdekében,
hogy megszûnjön ez az áldatlan állapot? E feltett kérdésre egyértelmû és határozott választ lehet adni: semmit! Kolompár Orbán, Mohácsi Viktória, Kende Péter, Tamás
Gáspár Miklós és a többi „polgárjogi aktivista” hallgat.
Nem járják a békési, borsodi roma településeket, nem
tartanak felvilágosító elõadásokat, nem beszélnek habzó
szájjal a sajtóban a problémáról! Vajon miért?
Valószínûleg azért nem tesznek semmit, mert a háttérben nem sejtik a Magyar Gárdát, és nem sejtenek semmilyen más nemzeti oldalról jövõ szervezetet. Azért nem
tesznek semmit, mert õk inkább délibábot kergetnek a
Gárda üldözése kapcsán, és nem a valós problémákra
keresnek megnyugtató megoldást! Miközben játsszák a
rettenthetetlen érdekvédõ szerepét, nem tudnak – mernek? – foglalkozni egy valóban létezõ, emberek tömegeit
érintõ áldatlan állapottal! Valóban érdekvédõk õk, vagy
csak saját pecsenyéjüket sütögetõ „látszataktivisták”?
Véleményem szerint mindenképpen az utóbbiak csoportjába sorolhatóak! Mint az elmúlt hónapok, évek eseményei igazolták, nem tettek semmit azért, hogy megoldást találjanak a magyar-cigány együttélés problémáira.
Nem tettek semmit azért, hogy a cigányság sorsát jobbá
tegyék, népüket felemeljék! A magyarországi romáknak
el kell gondolkodnia azon, szükségük van-e ezekre az
Szabó Barnabás
emberekre!
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MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRÛSÉG!
A finnugor-elmélet – avagy merjünk kicsik lenni
A finnugor-elmélet agyonhangoztatott dogmája közismert, ezért nem kívánom ismertetni. Ma már egyre több
õstörténet-kutató, régész és nyelvész
vonja kétségbe hazánkon belül és kívül
egyaránt. Az elmélet megcáfolását bizonyítandó tényekre egy következõ számban szeretnék kitérni, azonban elõtte
fontos lenne megismerni keletkezésének
körülményeit, és a háttérben meglévõ
összefüggéseket a tények alapján.
August Ludwig Schlözer (1735-1809),
a XVIII. század nagy hatású német történettudósa a következõket írja: „A magyarság pozíciója Európában igen szerény. A
magyaroknak nincs helyük Európa fõ népei
között, tisztázatlan az eredetük és nincs joguk
nemhogy Erdélyre, de Magyarországra sem”.
A mai magyar nyelvtudomány által bálványozott történetíró a finnugor-elmélet
egyik megalapozója. Az elmélet indítása
kétségkívül idegen eredetû. Johann Eberhard Fischer Szibéria története c. mûve
1768-ban jelent meg, s ebben már kinyilatkoztatja, hogy a finnek, az észtek, a
lappok, a permik mind-mind a magyarok rokonai. Sajnovics egy évvel késõbb
indult el Lappföldre a magyargyûlölõ
Schlözer biztatására. Sajnovics, mint
matematikus és csillagász, Gyarmathi
Sámuel, mint orvos tanulmányozták a
finn nyelvet!
Az elmélet kidolgozása és hangoztatása nyilvánvalóan politikai tartalmú is
volt. Már Mátyás olasz történetírója,
Bonfini, a következõket írja II. Pius pápával kapcsolatban: „A pápa nem vette
jónéven, hogy a magyaroknak valamiféle
nemes eredet jusson! Ez a szentséges atya
nem nézte jó szemmel, hogy a Szkítiából származó magyarok, akik az ausztriaiakat és a
németeket súlyos vereséggel és csapással sújtották, ily nagy dicsõséggel ékeskedõ õsöket
kapnak!” Hadik András huszárjai a hétéves háborúban váratlan manõverrel bevették és megsarcolták Berlint (1757),
ami jelentõsen megnövelte a magyarok
iránt régóta táplált gyûlöletet.
A német tudósok a hun-avar-magyar rokonság megkérdõjelezésével próbálták aláásni a magyarok szittya öntudatát, amely évszázadokon keresztül képes volt fenntartani nemzeti ellenállásunkat. Herder és társai szerint Magyarországot a németek és a szlávok varázsolták virágzó országgá, és egyetlen történelmi szerepünk biztosítani a németek
tömeges letelepedését a Kárpát-medencében. Egyébként Atilla „germánosításával” is megpróbálkoztak, mondván,

hogy gót származású volt (két t-vel gótul
atyácskát jelentene, azonban valószínûbb
a magyar Etele szóval való kapcsolat,
mivel krónikáink Atillát Etelének is hívják, ami feltételezhetõleg a Volga egykori
nevéhez, Itil-Etil, kapcsolódik).
A magyar tudósok mind a XVIII. század végén, mind a XIX. század elsõ felében elutasították a finnugor származáselméletet. Budai Ézsaiás, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja
1809-ben azt hangoztatta: „A magyar és a
lapp nyelv ugyanazon voltát hozni ki, nagy
hirtelenkedés... Sajnovics a Lappoknak a Magyarokkal való Atyafiságát elégséges fundamentum nélkül vette fel, mellyel sok Európai
Tudósokat tévelygésbe ejtett.”
Ideje lenne beismerni, hogy Európa
nem minden! Nem véletlen, hogy a székelyek a hunok maradékainak tartják

magukat és mondáink a hunokkal való
rokonságot erõsítik meg! A krónikásaink
hazudnának(?!), amikor azt állítják, hogy
a magyar Álmos-Árpád uralkodóház
közvetlen a nagy hun dinasztiához kapcsolódik. A Nyugat majmolása helyett
õsi, nemzeti hagyományainkra kellene
nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az
idõ minket igazol. A „mûvelt Nyugat”ra való hivatkozás helyett saját történelmünkbõl szükséges meríteni, nem
pedig olyan „civilizált kultúrák” példájából, akik hatalmukat geopolitikai helyzetüknek és a világ fejletlen népeinek leigázásának köszönhetik. A Nyugat szemében elátkozott nép vagyunk, talán lovas
keleti népek örökösei, mások vagyunk,
ám ebben rejlik erõnk! (Forrás: Bakay
Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörûség) ...folytatjuk. ifj. Vangyel Tibor

II. Magyar-Madjar Kurultaj
2008. augusztus 8-10. (Kunszentmiklós-Bösztörpuszta)
Kõrösi Csoma Sándor munkája véget ért. Az oly’ sokáig keresett, kutatott
ázsiai magyarokat megtalálták. Kazakisztánban, Torgaj vidékén él a
Madjar (ejtsd: magyar) nevû törzs, melynek õsi mondái hasonlóak a
mieinkhez és melynek tagjai több ezer kilométer távolságból is tudják,
mi kik vagyunk, holott Magyarországon sohasem jártak. 2007 óta genetikai eredményekkel is alátámasztott bizonyosság, hogy rokonok vagyunk. Ez a nép, megszabadulva az orosz fennhatóságtól, a XIX. század
óta elõször, 2007-ben rendezett Kurultaj-törzsi gyûlést – melyen egy húsz
fõs magyarországi küldöttség is részt vett, és ahol a madjarok hatalmas
szeretettel és tisztelettel fogadták távolba szakadt „testvéreiket”.
2008-ban ezt a szeretetteljes vendéglátást szeretnék viszonozni a kazakisztáni madjaroknak. A rendezvényen számos hagyományõrzõ csoport
több tucat jurtával, ezerkétszáz gyalogos és több mint száz lovas harcossal
vesz részt. Többek között ott lesznek a ceglédi barantások is. A kavalkádot kézmûvesek és árusok serege színesíti. A tiszteletadás mellett a
találkozó célja a honfoglaló õsökre való emlékezés, a magyarság eredetére
vonatkozó tudományos eredmények ismertetése és az õsi magyar
hagyományok megélése. Ezerötszáz éve búcsút intettünk, most kezet
nyújthatunk egymásnak! Bõvebb híradás: www.kurultaj.hu.
Ünnepeljünk együtt „megtalált” ázsiai testvéreinkkel! Korondi Miklós

KIRÁNDULÁS
A Jobbik Ceglédi Szervezete autóbusz-kirándulást szervez 2008. augusztus 9-én (szombaton) Kunszentmiklósra, ahol részt veszünk a fenti
magyar törzsi találkozón. Jelentkezni lehet Monori Ferencnél, a 0670-334-6243-as telefonszámon.

PIHENÉS KÁRPÁTALJÁN AUGUSZTUSBAN
5 nap teljes ellátással, 23000 Ft/fõ. A részletes programról és a konkrét idõpontról Bene Gyuláné (Margitka) ad tájékoztatást az 53-314-861-es telefonszámon.
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HITELES NEMZETI PÁRTOT AZ ORSZÁGGYÛLÉSBE!
Miért van szükség egy hiteles
nemzeti pártra az Országgyûlésben?
Morvai Krisztina, büntetõjogász: Magyarország végveszélyben van. Két utunk van: vagy továbbmegyünk azon,
amely végérvényesen a harmadik világ és a gyarmati sor
felé vezet, vagy öntudatra ébredünk, a „globális érdekek”
helyett a magyar érdekeket kezdjük védeni. Egyszer egy
barátom agyba-fõbe dicsérte Izrael államot. Rákérdeztem,
mit szól a menekülttáborokban szenvedõ palesztínokhoz?
Õ tágra nyílt szemekkel annyit mondott: de hát õk önként
eladták a földjüket, nem? Nos, ahogy Wittner Mária mondta
más összefüggésben: NEM! NEM! ÉS NEM! Ezért van szükség hiteles nemzeti pártra a magyar Országgyûlésben.
Usztics Mátyás, színházigazgató: A jelenlegi parlamenti pártpalettán egyik párt sem nemzeti. Megmaradásunk feltétele, hogy ilyen párt hatalomra kerüljön.
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke: A budapesti Parlament a lisszaboni szerzõdés olvasás nélküli megszavazása
óta nem méltó arra, hogy Országgyûlésnek nevezzék. Erre
a megoldás csak egy nemzeti kormány lehet.
Dr. Csath Magdolna, közgazdász: Szükség van egy
olyan parlamentbe jutó pártra, amely a globalizmussal
szemben nyíltan vállalja a nemzeti érdekek képviseletét
országon belül és az EU-ban is. Akinek szavai összhangban
vannak tetteivel.
Nyerges Attila, Ismerõs Arcok zenekar frontembere:
A határon belüli és határon túli emberek között ne legyen
különbség! Ezért a jelenlegi parlament pártjai legfeljebb üres
lózungokkal tettek. Jóval radikálisabb, nemzeti politikusgárdára van szükség.
Dósa István, a Magyar Gárda országos fõkapitánya:
Az elmúlt 18 évben bebetonozódott politikai elit csak saját
hatalmáért dolgozik, egy szûk gazdasági csoport kiszolgálását végzi. A nemzeti érdekek és értékek képviseletére új
politikai erõ megjelenésére van szükség.

800 ÚJSÁGÍRÓ ÁLLT
A MAGYAR GÁRDA MÖGÉ
Együttmûködési megállapodást írt alá a Független Újságírók Szövetsége (FÚSZ) a Magyar Gárda Egyesülettel
és a Magyar Gárda Mozgalommal. A felek ettõl azt várják, hogy a Gárdát objektívebben ismerhesse meg a magyar társadalom, egyúttal javuljon a megítélése is.
L. Gyöngyösi Zsuzsanna, a FÚSZ elnöke hozzáfûzte: szervezete megalakulása óta figyelemmel kíséri a Gárda tevékenységét, s döbbenettel konstatálja, milyen rágalomhadjárat veszi õket körül. Elmondása szerint saját maga
is meghatódva tapasztalta több ízben is, milyen komoly
karitatív tevékenységet folytatnak, amirõl viszont hallgat a magyar média.

TAGTOBORZÓ
Fiatalok és idõsebbek, férfiak és nõk, nemzeti érzelmû magyarok, ha elegetek van a parlamentben vegetáló pártokból,
az ország kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretnétek
ezen változtatni, akkor várunk benneteket a Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezeteibe. Jelentkezni lehet: Cegléden a 06-70-944-3556, Ceglédbercelen a 06-20-390-5000,
Csemõben a 06-30-408-9191, Albertirsán a 06-30-581-1206,
Dánszentmiklóson a 06-20-950-9738, Tápiószõlõsön a 0630-697-0852 telefonszámon.

FIGYELEM!
Kedves Olvasónk, ha kiolvasta a Gerjemente c. nemzeti hírlevelünket, akkor kérjük, adja tovább ismerõsének! Köszönjük!

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Kárpátia c. havilapot, mely megjelenik minden hónap 11én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A Kárpátia a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a megoldást, az alternatívákat keresi és gyûjti
össze.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.jobbik.hu, a www.barikad.hu és a www.magyargarda.hu
honlapokon történõ folyamatos tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az ECHO TV valamennyi mûsorát
(pl. minden vasárnap reggel 8-9 óráig Pörzse Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕ-t láthatják).

T Á J É K O Z T A T Ó
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elmúlt hetekben, Pest megyében a következõ településeken alakultak Jobbik szervezetek: Nagykátán, Kiskunlacházán, Szigethalmon, Szokolyán, Fóton, Isaszegen, Szigetszentmiklóson.
Szervezetalakításra vár: Püspökszilágy, Albertirsa, Nagykõrös, Pilis, Õrbottyán. Az ország többi megyéjében is hasonló aktivitással alakulnak meg új szervezeteink.
Azért tartjuk fontosnak, hogy a párt fejlõdésérõl is beszámoljunk, mert a média általában semmit vagy negatív hangnemben kreált, sokszor alaptalan információval tájékoztatja az adófizetõ állampolgárokat.
A Jobbik taglétszáma az elmúlt esztendõ alatt megduplázódott. Az ország állapotát, és a parlamenti pártok agóniáját látva egyre több nemzetéért aggódó honfitársunk
csatlakozik hozzánk tagként vagy pártolóként.
Egyre többen gyûlnek a Jobbik köré: tettre kész hazafiak, jobboldali egyesületek, szakmai szervezetek. Nemzeti szövetség kovácsolódik. Ön sem hiányozhat!
Korondi Miklós, a Jobbik Pest megyei szervezõje

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

