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A kétszer kifosztott ország
rendszerváltoztatást megelõzõ szocialista vagy kommunista években
az emberek munkával, esetleg ajándék
vagy örökség címén megszerzett vagyonát
a szovjet típusú, szocialista magyar állam
az államosítás jelszavával, erõszakos,
sokszor brutális módon vette el jogos tulajdonosaitól. Az így összeharácsolt „közös”,
„állami” tulajdon haszonélvezõi elsõsorban a szocialista rendszert mûködtetõ,
magas beosztású állami-, párt- és KISZ
funkcionáriusok, megyei és járási pártvezetõk, valamint a párttitkári funkciót is
ellátó vállalat- és termelõszövetkezeti vezetõk lettek. A kifosztottaknak pedig,
legtöbb esetben kitelepítés, kényszermunkatábor vagy „málenkij robot” jutott.
A szocialista rendszert „nagy hozzáértéssel” mûködtetõk az ország vagyonát
olyannyira felélték, hogy a 80-as évek
végére Magyarország teljes mértékben
eladósodott és a külföldi hitelezõk hálójába került. Természetesen a „legvidámabb
barakk” egyszerû emberei errõl még mit
sem tudtak. Az országot gazdaságilag
tönkretették és a 90-es évek elején, már
tálcán kínálták a kifosztott országot a demokratikusan megválasztott új vezetõk
részére.

A paktumokkal ékesített, félresikerült rendszerváltás
elsõ négy éve után, külföldi segítség és igen nagy médiatámogatottság mellett ismét az új köntösbe burkolódzó,
régi elvtársak kerültek hatalomra. Ennek következtében a
magyarországi demokráciát, saját szájuk íze szerint, többségében azok az elvtársak rendezték be, akik a kommunista
fellegvárban, a volt Szovjetunióban szerezték diplomájukat,
vagy csak diploma nélkül kerültek magas pozíciókba és a
régi rendszer elkötelezett hívei voltak. Ma õk az álszerénységbe burkolódzó, ateista, báránybõrbe bújt farkasok, õk a „szocialista-kapitalisták”, õk a sajátosan magyar
„demokratikus diktatúra” kiagyalói!
Úgy látszik, hogy a kapitalizmust addig elítélõ és azt
üldözõ káderek értenek legjobban a demokratikus berendezkedés kiépítéséhez, a mûködõképes piacgazdaság
megteremtéséhez. Természetesen ennek meg is lett az eredménye. Most már nem a régi „államosítás”, hanem a „privatizáció” jelszavával fosztották ki az embereket és tették
tönkre – napjainkban is ezt teszik – minden következmény
és felelõsségrevonás nélkül országunkat. Mindezt úgy,
hogy a nemzeti vagyon igen jelentõs része és a privatizációs bevételek saját és külföldi zsebekbe vándorolva
eltûntek. Az elmúlt 15 esztendõ produktuma, hogy az ország ma elérte az 1978-as évi gazdasági szintet és folyamatosan adósságcsapdában vergõdünk. A demokratikus
úton megválasztott képviselõink, politikusaink zöme
pedig korrumpálódott. Ezek után csak azt nem értem, hogy
vajon miért hisznek még mindig nekik az emberek? Kétszer
Folytatása a 2. oldalon
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A kétszer kifosztott ország... Folytatás az 1. oldalról

fosztották ki az országot, és mind a két esetben szinte
ugyanaz a réteg gazdagodott belõle.
Úgy gondolom, hogy Magyarországon nem történt meg
az igazi rendszerváltás, ezért jó lenne, ha a 2006-os választásokon végre tiszta lappal kezdenénk az ország alakítását,
azokra a politikusokra bíznánk, akik az elmúlt idõszakban

nem vettek részt ebben a kifosztásban, nem korruptak és
egyéni életútjukkal, tetteikkel bizonyították, hogy képesek
egy élhetõbb, egy jobbik ország felépítésére.
Korondi Miklós a Jobbik ceglédi elnöke

Ha errõl a témáról többet szeretnének megtudni, úgy szeretettel várunk mindenkit a szeptember 16-i elõadásra.

JOBBIKOT A PARLAMENTBE!
Dõzsöl a kétpárti „elit”
(Leleplezõ dokumentum)
A Jobbik birtokába került, megdöbbentõ dokumentum szerint az
MSZP és a Fidesz legfõbb önkormányzati vezetõi együtt, a legnagyobb titokban, királyi dõzsölésben vettek részt tanulmányút címén, közpénzen!
A megyei közgyûlések elnökei
Izlandra és Norvégiába utaztak
2005. július 5-10-ig, hivatalosan
azért, hogy az elektronikus közigazgatást vizsgálják. A 6 napos
„tanulmányút” alatt azonban mindössze egy órányi szakmai elõadáson
vettek részt.
A részletes program szerint a
delegáció tagjai a ferihegyi kormányváróban találkoztak, Reyk-

javíkban már svédasztal (hal és a
tenger gyümölcsei) várta õket. Másnap autóbuszos kirándulás keretében
ellátogattak Skálholtba, a középkori
Izland vallási központjába, majd
felkeresték a Nagy-gejzírt és az Aranyvízesést is. Még jó, hogy a skandináviai kirándulás szervezõi felhívták
a „szakmai” résztvevõk figyelmét: fürdõruhát feltétlenül vigyenek, így „felejthetetlen élményt” biztosítanak. A
nap fáradalmait szaunázással enyhítették, majd este elõételként rántott
rákkarikákat és homárt kaptak, folytatásaként bárányt ehettek béarne-i módra, végül palacsinta vanília fagylalttal
zárta a vacsorát. Oslóban – a jól megérdemelt ebédre – többek közt sült lazac

A VÍZ AZ ÚR!
Az idei nyáron nagyon sok csapadék hullott Európa
országaira, a Kárpát-medencére itthon és az elcsatolt nemzetrészeinkre egyaránt. A hihetetlen mennyiségû víz mindent elsöpört, utat, vasutat, hidakat, házakat, embereket,
állatokat és elárasztotta a termõföldeket is.
A nagymennyiségû augusztusi esõ Cegléd városát is
rendesen megszórta és ismét tapasztalhattuk, hogy a város
vízelvezetése nem megoldott. A város mindenkori vezetése
pedig nagyon jól tudja, hogy a katlanban fekvõ településünkön esõzések nélkül is olyan magasan van a talajvíz,
hogy a vízórák leolvasása szinte csak búvárfelszerelésben
történhet.
A szocializmus alatt, kb. a 70-es évektõl kezdõdõen és
napjainkban is folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy olyan
városrészek kerülnek feltöltésre, melyekre elõdeink – a
természetadta lehetõségeket kihasználva, a természetes
lapos területekre – a csapadékot kivezették. Ilyen természetes módon kialakult lapos területek a Szélmalom zug,
a Mizsei út városból kivezetõ részének jobb és bal oldala,
a Csíkos szél és a Pesti úttal határolt terület, a Malomtó
szél körüli terület, a Dohány utca környéke, valamint a
Folyó utca jobb oldala a Kórház felé haladva, a valamikori
„Muszalykert” területe.
Napjainkban a nagymennyiségû csapadék a belvárosból
azért nem tud elfolyni, mert a fenti területek nagy részét

és szûzpecsenye volt terítéken.
A hatnapos programban szerepelt lávamezõ, nemzeti park, különbözõ városok, viking falu és
hajómúzeum megtekintése, sõt
bálnalesre is elmehettek a magyarországi kétpártrendszer politikusai.
A szakmai program viszont egy
órában kimerült: július 7-én 13-14
óráig tanulmányozták a reykjavíki
e-közigazgatást.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom belügyminisztériumi vizsgálatot vár a feltárt ügyben, továbbá
felszólítja az MSZP-t és a Fideszt,
hogy a nekik juttatott, évi több milliárdos állami támogatásból fizessék ki a közpénzbõl finanszírozott,
tízmilliós nagyságrendû álomutazást.
Nagy Ervin
a Jobbik országos választmányi elnöke

feltöltötték, beépítették, azonban a víz elvezetésérõl a város
„szakemberei” már nem gondoskodtak. A vízelvezetés hiányának másik oka emberi mulasztások sorozata, hisz a
meglévõ vízelvezetõ csatornák sok helyen elhanyagoltak,

Képünk illusztráció
melyek takarítása elsõsorban az ott lakók feladata lenne,
természetesen ezzel nem adva felmentést az önkormányzat
felelõs szakembereinek (ellenõrzések hiánya, felszólítások,
bírságok stb.) sem.
Ezúton is szeretném felhívni a város vezetõinek és a
ceglédi emberek figyelmét arra, hogy vegyék komolyan a
természet elõrejelzéseit, és tegyenek meg mindent, nehogy
nagyobb meglepetés érje városunkat.
Korondi Miklós
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Õsnyelvünk csodái

Cenzúra

Teljes mértékben egyetértek azoknak az embereknek a
véleményével, akik szerint a tv-mûsorok tartalma és színvonala meredeken zuhan. Az utóbbi idõben számomra már
csak a természetfilmeket és tudományos mûsorokat sugárzó csatornák maradtak. Nemrégiben ezeken a csatornákon
keresgélve a szemembe akadt egy kelta pap fején egy kendõ, amelyet ugyanúgy viselt, ahogyan az egyiptomi fáraók
fején láthatjuk. A gondolat gondolatot szül, a lelki szemeim
elõtt megjelent egy magyar menyecske, „menyecskésen”
hátrakötött kendõvel (a leány, ha férjhez ment, levetette a
pártát, talán a pártatlanságot, és mintegy felavatásként
bekötötték a fejét, belépett az asszonyok sorába).
A kendõ mindenképpen méltóságot képviselhetett,
gondoljunk a „kendére” (magyar fõméltóság) vagy a
megtisztelõ „kend” megszólításra. De érdekes módon
létezik egy keleti harcmûvészet is, melynek neve kendó.
Egy másik, a közép-ázsiai õsi civilizációkat bemutató
filmben Armageddonról beszélnek, arról a helyrõl, ahol a
Biblia szerint a végsõ csata fog lezajlani, és többek között
elmondják, hogy ezt a helyet egy dombról nevezték el.
Szintén a Biblia szerint Noé az Ararát hegyén kötött ki.
Erdélyben létezik egy hegycsúcs, a Hargita, Magyarországon a Nagyharsány… Kedves olvasó, megfigyelte a
szótövet? Dr. Varga Csaba szerint ehhez a szótõhöz kapcsolódik a HARang, a HARsány, a HARag és talán még a
HARkály is? Minden, ami HIRtelen, kiemelkedõ, így például a szóeleji H elhagyásával az ORR, az Orca, az ARARát
és az ARmageddon.
Újra csak visszatérve a Bibliára. Lehet, hogy valamikor
egy nyelvet beszéltek az emberek, legalábbis Európában
és Ázsiában? S ha így van valóban, egy volt a mûveltség is?
Bemutatták Hattusa városát, amit állítólag a kusánok
leigáztak és mi volt a címerükben? Egy gyönyörû, csavart
szarvú KOS, vagy BAKfej.
Lehet, hogy mindezek az egyezések puszta véletlenek,
de minél több ilyen „véletlent” találunk, annál kisebb az
esélye, hogy véletlen legyen és ha a kedves olvasó nyitott
szemmel és füllel jár-kel a mindennapokban, bizonyára
több ilyen érdekességet is felfedezhet, a maga örömére.

A Magyarok Világszövetsége augusztus 18-án ünnepelte
alapításának 67. évfordulóját. Dr. Kõrösi Márta egyetemi
tanár, aki a Budapest TV-ben a Közélet címû mûsort vezeti,
elhatározta, hogy augusztus 18-án az MVSz vezetõit szólaltatja meg. Mûsorának hónapokkal korábban meghívott
vendégei Patrubány Miklós elnök, Rácz Sándor tiszteletbeli
elnök és Gyetvay György fõvárosi elnök voltak.
Augusztus 17-én, egy nappal a mûsor elõtt váratlan
fordulat következett be: Bródy Péter, a Budapest TV tulajdonos-elnök-vezérigazgatója közölte, hogy Patrubány Miklós,
az MVSz elnöke nem kerülhet képernyõre a Budapest TVben. Tiltakozásképpen Rácz Sándor és Gyetvay György is
lemondta szereplését.
Dr. Kõrösi Márta nem vállalta mûsorának elmaradását.
Rögtönzötten meghívott vendége Andrásfalvy Bertalan volt.
Mire itt Cegléden lehetõségünk nyílt arra, hogy a Budapest TV-ben nézhessük Dobos Attila nagy nézettségû
Nemzetóra címû mûsorát, addigra Bródy Péter „fõcenzor”
2004. december 13-án leállítatta azt, miután Dobos Attila
nem volt hajlandó lecserélni az aznap mûsorra tûzött vendégét, Patrubány Miklóst.
Állítólag Magyarországon sajtószabadság van, vagy
talán mégsem?
Korondi Miklós

Benedek Zoltán

Szilánkok
Kövér László Kárpátalján tartott beszédében a kettõs állampolgárság fontosságára hívta fel az ott élõ és már oly
sokszor csalódott magyarság figyelmét. Nemrég pedig Zentán, a nem-re buzdító szocialistákat túllicitálva utasította el
a magyar állampolgárság helyreállítását. Ezzel szemben Orbán Viktor tusnádi beszédének nagyobb részében a kettõs állampolgárság szükségességérõl és indoklásáról szólt. Kijelentette, hogy a kettõs állampolgárság kérdése nem kerül
le a napirendrõl akkor sem, ha Románia belép az Unióba.
Egyes források szerint Orbán Viktor izraeli vendéglátói
elõtt azt mondta, hogy önmagát liberálisnak tartja. Hogy is
van ez? Van egy liberális Orbán Viktor, izraeli használatra
és van egy másik, a nemzeti, a keresztény, a konzervatív,
hazai használatra?
Ezek után mit gondoljon egy nemzeti érzelmû, magyar
választópolgár?

Juliska néni
Nyolcvan éve alatt különbözõ politikai rendszereket és egy világháborút bántalmazás nélkül átvészelt, azonban
2005. augusztus 9-e reggelét már nem élhette meg. Nem a jó Isten szólította magához, hanem idegen kezek által kellett
meghalnia. Miért? Nem tudni, hiszen még vezetékes víz sem volt háza udvarán. Anyagilag szegény volt. Nem sok
mindent hagyott hátra, csak egy kis emberséget, egy-két jó szót és azt a derûs lelkivilágot, amellyel a nap minden
pillanatának tudott örülni. Beteges volt, de a kertjét látva ezt nem gondolta volna róla senki.
Ha kint vagyok a kertben, mintha még most is hallanám hangját, de jól tudom, hogy már csak bennem visszhangzik
dicsérete, biztatása – életemet ismerve –, hogy a sorsom jobbra fordul. Hangja nélkül olyan furcsán üres lett a veteményesek világa. Úgy érzem, hogy Juliska néni szenvedésekkel teli halála nemcsak egy ember tragédiája. Ez az élhetõ
világba vetett hitnek a meggyalázása. Egy társadalomban az egyén akkor érzi magát biztonságban, ha az elkövetett bûn
és az érte járó bûnhõdés egyensúlyban van. Abban a pillanatban, ha ez felborul, a lelkekre rátelepszik a bizonytalanság,
a félelem úgy, mint a mi környékünkön. Az elmúlt 15 évben teljes morális és erkölcsi válságba került társadalmunk.
Az egyéni akarat mindenáron történõ megvalósításának – akár gyilkosság árán is – a mai törvények nem szabnak gátat.
Móricz Barbárok c. novellájában egy olyan korról mondott ítéletet, amikor nem mindenkinek adatott meg a tanulás.
Ha Móricz most élne – a XXI. században –, vajon hogyan jellemezné ennek a kornak az embertelenségeit?
Zsengellér József

3. oldal

GERJEMENTE

2005. szeptember

Olvasóinknak
Bizonyára észrevették, hogy hírlevelünkben nemcsak helyi
hírek szerepelnek, hanem a pártunkkal kapcsolatos országos információk is. Tesszük ezt azért, mert a jelenlegi média
szinte teljesen elzárja elõlünk a megszólalási lehetõségeket,
megfosztva Önöket ezáltal a rólunk szóló hírektõl.
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a JOBBIKKAL kapcsolatos bõvebb hírek megtalálhatók a www.jobbik.hu
honlapunkon, valamint a színes Magyarok Lapjában,
amely az újságárusoknál és Cegléden, a Hadak Útja könyvesboltban (Cegléd, Teleki u. 18./a) is kapható.

*
Nemzeti könyvesbolt Cegléden!
Szeretnénk felhívni kedves olvasóink szíves figyelmét,
hogy Cegléden, a Teleki utca 18./a szám alatt megnyílt az
elsõ nemzeti könyvesbolt Hadak Útja néven. Egy könyvesbolt, ahová érdemes betérni annak, aki szereti a nemzeti
irodalmi kiadványokat, nemzeti újságokat, pólókat, CDket, kitûzõket.

*

Felhívás!

Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket,
akik szeretnének tenni valamit városunkért és hazánkért.
Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

*
Fizesse elõ vagy keresse az újságárusoknál

Pletykák
☺ Azt mondják, hogy a ceglédi strandfürdõ gyógyvize
100 km-es körzetben a legjobb. Olyan kiváló, mintha a
szoboszlóit összekevernék a hévízivel. Persze nem a
Budai úti szép újé, hanem a városban lévõ régié.
☺ Azt is beszélik, hogy a szép új termálfürdõ gyógyvize körül lehet, hogy nincs is minden rendben. Meg,
hogy nem csak a víz körül vannak ott problémák.
☺ Az is hírlik, hogy a képviselõ-testület tagjai közül
többeknek is komoly érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az új
fürdõ üzemeljen.
☺ Állítólag a képviselõ urak, hölgy(ek) gyermekei,
rokonai elõnyöket élveztek és kaptak a lehetõségek és
pozíciók terén (kemping, Aqua-park, parkolók üzemeltetése, butikok stb.)
„Juli néni, Kati néni”

Reméljük, mindez valóban csak pletyka. Mert ha nem,
akkor valamennyien szégyenkezhetünk, elsõsorban
azért, amiért hagyjuk, hogy így legyen. (Szerkesztõség)

a Magyarok Lapját (színes havilap, ára 290 Ft, megjelenik
minden hónap 11-én); a Kárpátiát (havilap, ára 298 Ft,
megjelenik minden hónap 10-én).

*
Köszönet támogatóinknak, akiknek segítségével
kiadványaink, rendezvényeink létrejöhetnek: Vígh és Tsa
Kft., ÖMV benzinkút, BauTrans Kft., és mindazoknak,
akik nevüket nem kívánják felfedni. A továbbiakban is
örömmel vesszük a jószándékú segítséget, és az anyagi
támogatást. Aki támogatni szeretné a Gerjementét, az
alábbi bankszámlaszámra történõ befizetéssel teheti ezt
meg: 11705008-20485643. A csekkre kérjük, írják rá: „Cegléd, Gerjemente”.

FIGYELEM!
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a jövõben
hírlevelünkben lehetõséget biztosítunk vállalkozóknak, cégeknek hirdetések közzétételére. A hirdetések díjával hírlevelünk megjelenését, bõvítését
támogathatják.
Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon.

MUNKAHELY!
Európában vezetõ
gazdasági szolgáltató társaság
keres
fõ- és mellékállásban munkatársakat:

Kirándulás
Emlékezzünk õseinkre, emlékezzünk hõseinkre címmel,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete 2005. október 8-án (szombaton) kirándulást szervez az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba,
illetve Kiskunmajsára, az ország egyetlen 56-os emlékmúzeumába. Kiskunmajsán megkoszorúzzuk az idén
elhunyt 56-os hõsünk, Pongrátz Gergely sírját.
A jelentkezéseket fogadja:
Korondi Miklós a 06-70/944-3556-os telefonszámon.

fiókvezetõket,
adatfeldolgozókat,
kiértékelõket,
alap- és közép menedzsmenti munkatársakat.
(Budapesti képzéssel, kötetlen munkaidõvel)
Jelentkezni lehet: a (+36) 20-332-1709 telefonszámon.

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Korondi Miklós
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
Tel.: 06-70/944-3556
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