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JOBBIK – ÚJ ERÕ A NEMZET TEMPLOMÁBAN!
Egy szimbolikus nap
Az Országgyûlés alakuló ülésének jelentõségét
egy szimbólumhoz való viszony fejezi ki a legjobban: a Gárda-mellényen lévõ árpádsáv. A szimbólum jelentõsége abban áll, hogy hozzá való viszonyulásunk alapján ítélhetõ meg az elkötelezettségünk egy csoport, nemzet, vallás iránt. Mielõtt a
lényegi pontjához érnék a mondandómnak, elõször
tisztítsuk meg a „Gárda-mellény-ügyet” a rosszhiszemû vádaktól.
A sokak által hivatkozott feloszlatott egyesület
egyenruhájára vonatkozó rendelet területi hatálya
„nyilvános rendezvény”, az Országgyûlés alakuló
ülése alkotmányjogászok állásfoglalása szerint sem
minõsül nyilvános rendezvények, minekután a rendeletben foglalt tényállás nem valósult meg a pénteki napon. Az Alkotmánybíróság is kimondta,
hogy a ruházkodásra vonatkozó jog alapjognak
minõsül, amit nem lehet korlátozni, továbbá a jogbiztonság elemével is ellenkezik a jogszabály, azáltal, hogy az egyenruhára emlékeztetõ kategória
értelmezhetetlen, s nem világos. Habár Vona Gábor
nem követett el ezek alapján szabálysértést, s ha
vajon mégis, változtat az bármin is?
Mindez egy olyan problémát is felvet, amire
nem adható egzakt válasz. Vagyis kötelessége-e az
embernek olyan törvénynek engedelmeskednie,
ami az elnyomás eszköze, s nem csak a józan ésszel
megy szembe, hanem az elidegeníthetetlen jogainkkal? Az ’56-os forradalomban a felkelõk is „jogsértést” követtek el, s a rendszer ellenségeinek internálása a Rákosi-érában szintén törvény alapján ment
végbe. A probléma mára rendkívül kiélezõdötté
vált, mivel egy közjogi válságban vagyunk egészen
1945 óta napjainkig, a válasz az alkotmányozó hatalomban rejlik, illetve olyan garanciákban, mint egykor a nemesi vármegye passzív ellenállási joga,
majd késõbb a törvénymagyarázó jogköre a polgári
vármegyének. A történelem során újból és újból
felmerül a kérdés, az isteni, illetve az emberi törvények kapcsán. Az állam törvényei alap esetben
elõbbre valóak, az egyén jogai viszont relatíve korlátozottak vele szemben, azonban a törvény mércéje
a közérdek, s a jogok és kötelezettségek megfelelõ
aránya adja az igazságos rendet.
Folytatása a 2. oldalon

REMÉNYIK SÁNDOR

A CSONKA TEST
Kezét-lábát a gyilkosok levágták
És otthagyták a vadon közepén,
S szóltak hozzá: nosza, munkára fel!
S szóltak hozzá gúnnyal: most járj, ha tudsz, legény!
És tovább álltak a sötét haramják.
És keze-lába-nincs nyomorék
Ott vergõdik a vadon közepén,
És kínjában a csillagokat nézi
Ínsége rettenetes éjjelén, –
Míg egyszer csak megindul.
Megindul úgy, hogy nem kell neki láb,
Mint kõszirt, mit vihar meglökött,
A meredélyen úgy zuhan alább.
Útját jelzi a sok-sok omló rög,
S közeledtét a rebbent madarak:
Mert, mint a végítélet dübörög.
Talán, mire a völgyfenékre ér,
Ezer szilánkba zúzza önmagát,
De azt is, aki szembejõ vele,
És azt is, akit útjában talált,
S akire sziklasúllyal rá fog esni,
Mert megindult tagjait keresni!

Emlékezzünk együtt
Trianonra!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi
Alapszervezete trianoni megemlékezést tart a
békediktátum aláírásának 90. évfordulójának
alkalmából, 2010. június 5-én, szombaton 17
órai kezdettel, a Református Templomkertben,
a Trianoni kopjafánál!
Megemlékezõ beszédet mond:
– Kökény Ferenc történész, a Jobbik Ceglédi
Szervezetének alelnöke;
– Tóth Zoltán, a Felvidéki Kerecsen Motoros
Egyesület elnöke;
– Volner János, az Új Magyar Gárda kapitánya,
országgyûlési képviselõ.
A megemlékezés koszorúk, virágok elhelyezésével és gyertyagyújtással zárul.
Mindenkit szeretettel várunk!
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Egy szimbolikus nap... Folytatás az 1. oldalról

A köztársasági elnök a közérdeket, a nemzeti egységet
képviselte, amikor nekirontott a nemzeti pártnak? Vona
valóban „hamis esküt” tett? Ég és föld a két ember. Az egyik
gyûlölettel telve, elõítéletekkel, prejudikációjával nekirontott
a magyarságnak, az árpádsávnak, ami szent, míg a másik
betartotta a többi politikustól eltérõen a fogadalmát, egy
hiteles ember maradt. Az árpádsáv jelképezi a dicsõ múltat,
államiságunkat, a nemzet távoli eredetét. A mai címerünkben is megtalálható az árpádsáv, a védelmét a mai Alkotmá-

Ugyeri történet
Ugyer valamikor Cegléd külterületeinek egyik gyöngyszeme volt, a tanyavilág iskolapéldája a rendezett kertekkel,
tanyákkal, fóliákkal és a különleges eperfasorokkal, melyek hûsítõ árnyukat adták cserébe a gondozásért. Az egész
Ugyer híres volt kertészeti termékeirõl,
melyek a ceglédi piacon találtak gazdára.
Családok, gazdálkodó dinasztiák lakták
és tartották rendben az egész területet.
Ezen családok kiöregedése és szinte
teljes eltûnése után megváltozott a kép:
elhanyagolt porták, gyomos szõlõk és
gyümölcsösök fogadják az arra járót.
Mára azonban egyetlen kardinális
kérdés foglalkoztatja az Ugyerban lakó
családokat: a cigánykérdés. Élhetetlenné
kezdenek válni a dûlõk, a családok félnek, féltik a gyermekeiket és gyakorlatilag mindent, ami nincs lebetonozva! Ez
a valóság 2010-ben, kedves Olvasó! Tyúkok, fûnyírók, libák, gyümölcsök, borsó,

nyunk is biztosítja. Aki mocskolja, a magyarságot mocskolja.
Régóta nem a jogsértésrõl van szó, mindez egy szellemi
polgárháború, amiben csak a bátraknak terem babér, az
árulókat a megbízóik sem becsülik a feladatok végrehajtása
után, a kishitûek jutalma pedig a szolgaság. A harc csak
most kezdõdik igazán, az oldalunk vezérelve a justinianusi
kodifikáció egyik kötetének, a Digestának mondata legyen:
„Fiat iustitia, pereat mundus.” Legyen meg az igazság,
vesszen a világ.
Mitrat

répa, zöldségek – a teljesség igénye nélkül – tûnnek el az éj leple alatt, bújnak
ki a földbõl! Beszélnek olyan családról,
ahol éjfélig a férj alszik, utána pedig a
felesége „virraszt” a saját biztonságuk érdekében! A betelepített cigányok – tisztelet a kivételnek – gyakorlatilag rettegésben tarják az Ugyert.
Engedjék meg, hogy egy konkrét
esetet osszak meg Önökkel: 2010. április
végén járunk, amikor az egyik magyar
család gyermeke és annak barátja hazafelé tartottak a dûlõben kerékpárral és
szembetalálkoztak egy háromfõs, erõsen
ittas cigány csapattal. Egymás mellett elhaladva a fiúk utána néztek a csapatnak,
majd õk ezt rossz néven véve azonnal
tettlegességgel válaszoltak – a sértettek
kiskorúak, a támadók között is volt kiskorú, aki szintén ittas volt. Az elcsattant
ütések után a fiúk menekülõre fogták a
dolgot, hátrahagyva a két biciklit és azon
egy szerszámot. Hazaérve beszámoltak
a családnak a történtekrõl, majd az édes-

Akcióban a ceglédi gárdisták
Beszámoló a Lehel Vezér század
Hunor szakaszának árvízi munkájáról
Vasárnap délelõtt érkezett a hír, Detket elöntötte a víz. Egy
órán belül indulás. Mivel betiltott szervezet vagyunk, így át
kellett gondolnunk az öltözetünket, nehogy még ilyenkor is
velünk foglalkozzanak, s végül a terepruha mellett döntöttünk.
Ahogy közeledtünk a helyszín felé, látszott, hogy minden ki-

anya rendõrt hívott. A rendõr hangos káromkodások közepette szállt ki autójából, egyértelmûen nemtetszését adva
annak, hogy neki ide, „a ki…..tt k…a
Ugyerba” kellett jönnie. Miután kiderült,
hogy az egyik támadó családban van
polgárõr személy, lezártnak tekintette az
ügyet, mivel ebbõl emiatt úgysem lesz
semmi. A család nem tudott feljelenést
tenni, mert nincs pénzük a látlelet elkészíttetésére! Szerettek volna egy példányt kapni a jegyzõkönyvbõl, de azt
sem kaptak! Sajnos, több ilyen és ehhez
hasonló eset van – nem csak az Ugyerban!
A rendõrség nem tesz, vagy nem
tehet semmit! Kérdezem én: akinek polgárõr van a családjában, az büntetlen,
bármit megtehet?
Városunk külterületeinek erõs, tekintéllyel és helyismerettel rendelkezõ lovas
rendõrökre volna szüksége, akik a helyi
sajátosságokra alapozva végezhetnék
munkájukat! Természetesen együttmûködve a polgárõr egyesületekkel!

sebb ér, patak a sokszorosára van duzzadva, szántók, legelõk
már bõven víz alatt állnak.
A falu elõtt meg kell állnunk. Az úton kb. 50 méteren hömpölyög a víz, és nem látjuk milyen mély lehet. Egyik bajtársunk
belegázol, és szépen lassan halad az autók elõtt, jelezve nekünk
ezzel a víz mélységét, sodrását. Sikeresen átkelünk. Helyiek,
jobbikosok, s a bajtársaink már teszik a dolgukat. Egy autóval
a tûzoltók is a helyszínen vannak, szivattyúzzák a vizet a házaktól, a földek felé. Meglátjuk a patakot, ami az átlagos 40
cm-hez képest majd 3 méteres vízszinttel bír. A fölötte haladó
híd és úttest alját mossa. A kertekben áll a víz. Leparkolunk,
és azonnal hozzálátunk, keressük a munkát. Szólnak, hogy
egy sarki háznál a földek felõl jön a víz, oda kell ember. Kisvártatva hozzák is a zsákokat, és megkezdõdik a ház védelme
érdekében a gát építése. Mikor itt végeztünk, már meg is volt
a következõ feladat. Egy istállót kell körbezsákolni, mert rengeteg állat van oda beterelve az esõ és a talajvíz elõl. Az esõ
közben folyamatosan szakad, és az erõs szél miatt, szinte
vízszintesen esik. Nem kellett sok idõ, kb. 2-3 óra alatt már
mindenki a testén és a bakancsában érzi a vizet.
Megérkezik a helyszínre az elsõ, és az egyetlen politikus,
Vona Gábor és a felesége. Érdeklõdnek, hogy miben tudnak
segíteni, csizmát húznak, és már õk is a vízben gázolnak. Gábor
telefonál, intézkedik. Zsákot és további segítséget szerez. Jön
a hír, úgy néz ki, itt sikerült megvédeni, amit meglehet, meFolytatása a 3. oldalon

2. oldal

GERJEMENTE

2010. május

A KÉPVISELÕSÉG NEM MEGÉLHETÉS, HANEM SZOLGÁLAT!
Történelmet írtunk

Váltás a testületben

Véget ért a választási kampány. A 2010-es év minden bizonnyal a nemzeti áttörés éveként íródik a magyar történelemkönyvekbe. Több mint hatvan év után, közel egymillió választópolgár jóvoltából van képviselete a nemzeti-gondolatnak a
Magyar Országgyûlésben.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 17%-os eredményt ért
el a választásokon, így 47 képviselõje kezdheti meg munkáját
a Nemzet Templomában. Átütõ siker ez az eredmény, annál is
inkább, mivel soha nem látott ellenszélben érte el a Jobbik.
A kampány elsõ felében a nemzeti párttal kapcsolatos híreket teljesen elhallgatták, majd a választások elõtti utolsó hetekben teljes média-össztûz zúdult a Jobbikra. A kereskedelmi televíziók és a Fidesz-közeli napilapok hazug híradásai, illetve
cikkei után országos tendenciaként, a választások elõtti napokban Jobbik logóval ellátott, a pártot lejárató célzatú szórólapok
kerültek a postaládákba választókerületünkben is – a valótlan
vádakra nyilvánosság elõtt reagálni nem volt lehetõségünk.
Az albertirsai Jobbik aktivistái lefülelték a rágalmazó szórólapok terjesztõit, ez az ügy jelenleg rendõrségi nyomozati szakaszban van. A lejárató kampány egyértelmû célja volt a Jobbik
színeiben indult jelöltek ellehetetlenítése és a lakosság félretájékoztatása. A Jobbik Magyarországért Mozgalom jogi úton
vesz elégtételt minden jelöltjeinket ért nemtelen támadásért.
Tudjuk, hogy sokakat az alaptalan vádak, féligazságok elbizonytalanítottak, ezért is külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik kitartottak mellettünk és szavazatukkal Korondi
Miklóst és a radikális nemzeti oldal listáját támogatták.
Kérjük, kövessék figyelemmel képviselõink tevékenységét,
bizton állíthatom, meg fogják szolgálni megelõlegezett bizalmukat!
Adjon az Isten szebb jövõt!
Kis Attila, a Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke

A 2010. április 25-én lezajlott országgyûlési választások
eredményeként Korondi Miklós, a Jobbik Pest megyei területi
listájáról parlamenti mandátumhoz jutott, melyhez ezúton is
gratulálunk neki, jó egészséget, kitartást kívánunk munkájához
és Isten áldását kérjük hozzá!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Alapszabálya értelmében az országgyûlésbe
jutott jobbikos képviselõk egyéb más fizetett,
politikai tisztséget nem tölthetnek be! Ennek
megfelelõen Korondi Miklós Cegléd Város
Önkormányzatában betöltött képviselõi mandátumáról lemondott, helyét Pálinkás Miklós
tölti be a képviselõ-testületben! Pálinkás Miklós korábban a Költségvetési Bizottság külsõs tagjaként dolgozott. A változás miatt külsõs bizottsági tagságáról lemondott
és helyébe a Jobbik Ceglédi Szervezete Kis Attilát delegálta.
Mindketten május 20-án tettek ünnepi esküt! Munkájukhoz jó
egészséget és kitartást kíván a Jobbik Ceglédi Szervezete.

Már Ceglédbercelen is…

Folytatás a 2. oldalról
gyünk tovább, ahol nagyobb a baj. A csapat egyik fele Vámosgyörk felé veszi az irányt, mi pedig Heréd irányába indulunk.
A fõkapitányunk és Vona Gáborék is beállnak a konvojba. Keressük, hol tudunk segíteni, folyamatosan telefonálnak, intézkednek.
Utunk során hatalmas elárasztott területeket látunk. A híreket hallgatva, kicsit megdöbbenünk. Csak Borsodot emlegetik.
Ott van gond. Amerre mi járunk, minden rendben. Érdekes.
Csak a katasztrófavédõkrõl hallani. A nemzeti radikálisok,
kirekesztõk, Vona Gábor, mint egy párt elsõ embere, a nemzeti
oldalról sehol sincsenek. Szó sem esik rólunk. Ismét mi vagyunk kirekesztve.
Megérkeztünk. Itt is szakad az esõ, és már csak 8 fok van.
Egy kis házat körbe rakunk gyorsan homokzsákkal, és haladunk a focipálya irányába. Valakitõl elhangzik egy kérdés, ez
milyen tó? Ez nem tó – mondják a helyiek. Ez a focipálya és
a legelõ. Kicsi fejetlenség, aztán csatárlánc, és az úttesten, a
házak védelmére elkezdjük rakni a zsákokat. Bekövetkezik,
aminek ilyen esetben nem lenne szabad. Elfogy a homok, elfogy a zsák. Közben ahol eddig a száraz úton álltunk, érzem
hogy befolyik a bakancsba a víz. Nagyon gyorsan emelkedik
a víz. Percrõl percre. Katasztrófavédelmisek sehol, rendõrök
sehol. Egy tûzoltóautó van kint, 3 emberrel. Igyekeznek helytállni, de homok és zsák nélkül nem tudnak mit tenni. A helyiek
nagyobb része kisétál a vízig, esernyõvel a fejük felett, és érdeklõdik, mi lesz. Amikor lapátot adunk a kezükbe, vagy zsákot,

eltûnnek. Inkább hazamennek. Mi utaztunk 100 km-t, hogy
nekik segítsünk. Vajon õk jönnének hozzánk, ha segítség kellene? Helyben is csupa bajtárs, s egy pár szimpatizáns, valamint jobbikosok. Ez az, ami a hírekbõl kimarad.
Telefonálgatunk az összes létezõ szervnek, hogy szerezzünk
zsákot és homokot, de mindenhol csak egy másik számot adnak, gyakorlatilag leráznak minket. A csapatunk másik felével
beszélve kapjuk az infót, hogy Vámosgyörkön derékig ér a
víz, a polgármester részegen fekszik otthon, a rendõrök csak
sétálgatnak, nem csinálnak semmit. Cigányok lapátolják a zsákot, a mieink pedig csatárláncban építik belõle a gátat. Raszszizmusnak semmi nyoma. Ismét.
Átázva, átfázva, tehetetlenül nézzük, ahogy folyik be az
utcákba a víz, és kezdõdnek a kilakoltatások. Ablakon keresztül
adogatják ki emberek az értékeiket, így haladnak házról házra.
Éjfél körül elköszönünk és elindulunk haza. Ma veszítettünk
a vízzel szemben, de tudjuk, hogy mindent megtettünk, nem
rajtunk múlt. Talán majd holnap, egy másik átszakadt gáton
miénk lesz a diadal. A mi magunk diadala, a mi saját kis köreinkben, egymást elismerve. Gátat szabtunk a víznek, ahol
sikerült, gátat szabtunk a rasszizmusnak, ahol ezt feltételezték,
gátat szabtunk az indulatoknak, ahol erre szükség volt, gátat
szabtunk a minket ért alaptalan mocskolásnak. Mi ott voltunk,
mi megtettük, amit a haza megkívánt, és mi meg fogjuk tenni
holnap is, és azután is. Erõs szembeszélben, üldöztetésben, de
akkor is megtesszük, mert az eskünk köt.
Banai István

Ceglédbercel volt ez idáig
az egyik legnyugodtabb község a környéken. Szerencsére
elkerülte a bûnözés. Mára
azonban a helybelieknek is
szembe kell nézni a fenyegetéssel, zsarolással, védelmi
pénzek követelésével, autólopással. Körülbelül két éve, de
az utóbbi hónapokban egyre
erõteljesebben vannak jelen a
helybeliek sérelmére elkövetett erõszakos cselekmények.
A rendõrség tehetetlen, nincs
eszköz a kezükben fellépni a
bûnözõk megfékezésére. Példaértékû, spontán összefogás
alakult az elmúlt hétvégén

3. oldal

Ceglédbercelen. A lakosság,
megelégelve az elharapózó
bûnözést, önszervezõdésbe
kezdett. Hetente több alkalommal járõrözést szerveznek
a faluban. Hétvégén még
„csak” kb. harmincan, pár nappal késõbb már százharmincan óvták a falu nyugalmát.
A község békés, nyugodt
jellegét megõrizni csak egy
ekkora erejû összefogással lehet! Nem engedjük magunkat
megfélemlíteni, nem hagyjuk,
hogy az eddig bûnözésmentes falunkban teret nyerjen az
erõszak!
Egy ceglédberceli olvasó
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ÚJ ERÕ, ÚJ RADIKALIZMUS!
Adjon az Isten!

M E G H Í V Ó
A Jobbik Ceglédberceli Szervezete
szeretettel vár mindenkit a

2010. június 04-én, 16:15-kor tartandó
Trianoni megemlékezésére.
Helyszín:
Ceglédbercel, Temetõ Szél utcai bejárata.
Kérjük, tartson velünk, emlékezzünk együtt!
Jobbik Ceglédberceli Szervezete

Szilánkok
Csalódással fogadta a Jobbik, hogy a Fidesz felsõvezetésének utasítására Horváth János korelnök úr szakított a hagyománnyal, s az Országgyûlés alakuló ülésén nem olvashatta
fel az esküt a legfiatalabb képviselõ, sõt egyik korjegyzõ sem
– miután mindegyik a Jobbik soraiból került ki. Horváth János
képviselõ úr többször is belezavarodott a szövegébe. A fideszes
képviselõtársak pedig kinevették. Ezzel ki is állították magukról a bizonyítványt. Szégyellhetik magukat. Az, hogy Dúró
Dóra, a Jobbik képviselõje nem olvashatta fel az esküt, mint
a legfiatalabb képviselõ, az jelzésértékû a fiatalságnak. Az idõs
Horváth Jánoson való gúnyos röhincsélés pedig az idõsek arculcsapása. A hatalom elbizakodottá tette az amúgy sem
szerénységérõl híres pártot.

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetemet fejezzem ki mindazok részére, akik
valamilyen módon hozzájárultak ahhoz,
hogy országgyûlési képviselõ lehessek.
Köszönöm a sok ajánlószelvényt, köszönöm a sok szavazatot. Külön köszönöm
a szavazóköri delegáltak és a választási
bizottságba delegált munkáját. Köszönet
azoknak a szimpatizánsoknak, akik anyagiakban is segítették kampányomat. Köszönöm a szimpatizánsok, gárdisták,
szervezeti tagok kampányidõszak alatt
tanúsított emberfeletti segítségét, biztatását és szeretetét. A sok
munkának meg lett a gyümölcse, hiszen a Jobbiknak most már
nem csak helyi önkormányzati képviselõje van, hanem az
Önök jóvoltából országgyûlési képviselõje is.
Tisztelt Választópolgárok! 1947 óta elõször fordult elõ Magyarországon, hogy egy alulról építkezõ nemzeti párt ilyen erõvel
(17%) bejutott a Magyar Országgyûlésbe. Igaz, csak 47 képviselõje van a Jobbik frakciónak, de bízunk benne, hogy munkánkkal bebizonyítjuk azt, hogy érdemes volt ránk szavazni.
Hálás köszönettel:

Szebb jövõt!

Csintalan Sándor, volt MSZMP-s vezetõ vezényletével, nap
mint nap mocskolják a gárdát és a Jobbikot a Hír Tv-ben.
Csintalan szerint nincsenek gárdisták a gátakon. Rosszul
tájékozott, mert ott vannak a jobbikosokkal együtt. Könnyû
dolga van õkelmének, mert elõzõ életében a kommunista párt
biztosított teret neki, most a Fidesz. Gratulálunk!

Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

A Jobbik ceglédi irodájának
nyitvatartási rendje:
Kedden 8 órától – 12 óráig; Csütörtökön 14 órától –
17 óráig. Címünk: 2700 Cegléd, Szent Imre herceg út
2. ( Szent Imre herceg út – Pesti út sarok).

A Jobbik üdvözli a trianoni emlékülést,
de nem tágít a politikai vitanaptól sem
Nemzeti együttmûködés a Kárpátmedencében – ezzel a címmel kezdeményezett politikai vitanapot a Jobbik
a trianoni békeszerzõdés 90. évfordulójára, június 4-ére, az Országgyûlés elsõ
plenáris ülésén, hétfõn, az Orbán Viktor által benyújtott, ún. Nemzeti Együttmûködésrõl szóló politikai nyilatkozat
általános vitája során, azt kiszélesítve.
Akkor Semjén Zsolt azt kiabálta be,
hogy a javaslat Robert Fico érdekeit
szolgálja, ezzel a KDNP elnöke heves
vitát váltott ki.
A politikai vitanap iránti Jobbik-kez-

deményezést szerdai frakcióülésén támogatásáról biztosította az LMP, így már
csak 14 képviselõ aláírására van szükség.
A fokozódó nyomásra reagálva Schmitt
Pál házelnök egy emlékülést kezdeményezett, melyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom történelmi sikernek
tart, különösen annak fényében, hogy 20
éve a Fidesz még demonstratívan kivonult az ülésterembõl, amikor a békediktátumra egyperces néma felállással emlékezett az Országgyûlés. 10 éve, a Fidesz
kormányzása alatt semmilyen megemlékezés nem volt, pedig a 80. évforduló

másnapján államfõválasztó ülést tartottak a Parlamentben.
A Jobbik elsõ javaslata az Országgyûlésben, melyet már az alakuló ülés
napján benyújtott, a trianoni döntés évfordulójának nemzeti emléknappá nyilvánításáról szólt. Bár a határozati javaslatot a Fidesz egyelõre nem kívánta napirendre tûzni, a Jobbik bízik benne, hogy
június 4-éig elfogadásra kerülhet. Emellett szükséges a méltóságteljes emlékülés
után egy eredménnyel járó, konstruktív
vita is a határon túli magyarság jövõjérõl,
ezért a Jobbik nem tágít e kezdeményezésétõl sem.
Novák Elõd,
a Jobbik alelnöke

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu, telefonon: 06-70-944-3556
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.
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