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Gyöngyeinket ne hányjuk a disznók elé!
urván másfél évtizede az ország
jobbik fele azt gondolta, hogy végre
megnyílik az út egy igazságosabb társadalom felé, amelyben nem lesznek politikai üldözések, társadalmi hovatartozásból eredõ diszkrimináció, egypártrendszer. Lesz elfogulatlan sajtó, vallásszabadság, ésszerû alapokon mûködõ
piacgazdaság, a külhoni magyarok ügyeiben komoly elõrelépés, véget vetve a sok
évtizedes passzivitásnak, és még sorolhatnám mennyi mindent vártunk. Azonban folyamatosan csalódnunk kellett a
rendszerváltásnak hazudott folyamatban. Mi történt?
Gátlástalan rablóprivatizáció, melynek során jelentõs értékek mentek át
külföldi tulajdonba potom összegekért,
a mindenkori politikai hatalom által
fedezve, titkosítva évtizedekre. Különféle
furfangos technikákkal fosztják ki az
országot, valamint a lakosságot teljes
adósságcsapdába kergetve. Testi, lelki,
szellemi rombolás. Szekták virágzása, a
kereskedelmi médiumok szellemi és lelki
terrorja. Hazug ígéretek, majd átverések,
melyeket ravaszul megfogalmazott magyarázatok követnek. Alkoholizmus, öngyilkosság, erõszak, drogprobléma, erkölcsi mélypont, szellemi igénytelenség,
élelmiszerhamisítás, fehérgalléros bûnözés, az ország védelmi képességének
tudatos lerombolása, szakmai ágazatok
tönkretétele, a vidéki Magyarország elszegényítése és ellehetetlenítése, és még
sok minden olyan momentum, amely
eszébe jut az olvasónak. Kialakult egy
„politikai elit”, mely kivétel nélkül felelõs ezért. Amely Moszkva irányából áthazudta Brüsszel irányába ezt a már így
is megtépett, sokat szenvedett hazát,
hogy az új urakat kiszolgálva, anyagi

javakban dúskálva, pazar fogadásokon dicsérve önmagát
megfeleljen az elvárásoknak, gyáva módon nem képviselve a magyarság érdekeit. Folytathatnám tovább, de nem
teszem, hiszen ezekkel a gondolatokkal nem vagyok
egyedül.
Tehetnék különbséget a pártok között is, hiszen az
egyik egy kicsit jobb, mint a másik, de ez nem mentség,
mert nem az számít, hogy ki mennyire hibás, hanem az,
hogy mindez megtörtént. Most pedig különféle praktikákkal manipulálni fogják a választókat, hogy szavazzanak rájuk. Folytatni akarják a piszkos munkát, amit
15 éve, vagy már elõbb elkezdtek. Úgy tesznek, mintha
mi sem történt volna. Azt gondolják, hogyha eddig nem
vonták õket felelõsségre, akkor ezután sem, mivel ez egy
következmények nélküli ország. Pedig a társadalom
türelme fogytán van. Mindennek van határa. Mi a megoldás?
Sokat töröm a fejem ezen, és biztos nem vagyok egyedül. Talán nincs messze az az idõ, amikor pártállástól
függetlenül egy vagy több civil szervezet, esetleg pártok,
amelyek alulról szervezõdnek, polgári elégedetlenségi
mozgalmak szervezésével, perek százaival, együtt vagy
külön, kifejezi nemtetszését a politikai elit és szolgahadserege irányába. Kell az önszervezõdés. A gazdák már
elkezdték. Mindezt tanulni kell, mert ebben nincs gyakorlatunk. Más országokban hatékonyan mûködik. Merni
kell, és nem kételkedni. Most még csak halvány próbálkozások vannak. Az összefogást így értelmezem, ugyanis
nem csak a kormányt kellene leváltani, hanem olyan
embereket küldeni a parlamentbe, akik tényleg szolgák
lesznek, a nemzet szolgái. Akik, ha kell, lemondanak,
ha hibáznak. Akik nem adják el a lelküket és teljesítik
esküjüket. Mert nem a politikával van baj, hanem
azokkal, akik mûvelik, ezekkel az elvtelen, okoskodó
egyénekkel.
Azt kívánom, hogy olyan politikusokat lássak a magyar parlamentben ülni, akik a lap alján olvasható idézet
szellemében politizálnak, legyenek bármelyik oldalon is.
Akik nemzetünk kincseit, értékeit õrzik, vigyázzák, gyarapítják, és nem szórják szét két kézzel. Alakuljon ki végre
egy erõs civil kontroll – talán az még segíthet. Ebben mindannyiunknak óriási felelõssége van!
Kökény Ferenc

„Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg
ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.” (Máté 7.6)
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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
A dumaellenzék rárontott nemzetére!
2004. december 5-e folytatásaként szétfoszlottak Orbán
Viktor tusnádfürdõi ígéretei. Az egész nemzeti, sõt a
polgári tábort is megdöbbentette az a pálfordulás, hogy
a döntõ helyzetben a Fidesz egyetlen képviselõje sem
mondott nemet Románia feltétel nélküli EU-csatlakozására.
Orbán az Ariel Saron vezette Likudot természetes
ideológiai partnerének minõsítette legutóbbi izraeli látogatásakor, és az apartheid államot a kisebbségek problémáit megértõ országként jellemezte. A Jobbik Magyarországért Mozgalom már akkor felhívta a figyelmet, hogy
a Fidesz elnöke elvesztette azt az erkölcsi-politikai alapot,
ami a határon túli magyarság érdekeinek képviseletéhez,

autonómia-törekvéseinek támogatásához elengedhetetlen.
A Jobbik szerint az ellenzék tudatosan kihátrál a nemzetpolitika – számukra – kényelmetlen kérdésköreibõl, a
román állam pedig mától még szigorúbbá tette állampolgárainak Magyarországra utazását, ami újabb pofon
az erdélyi magyarságnak. Az itthoni parlamenti pártok
egyhangú, a székelyeket cserbenhagyó, nemzetáruló
szavazása után végleg bebizonyosodott: amikor a határozott cselekvésen lenne a sor, a Fidesz leteszi a fegyvert.
Az ellenzék is csak dumál, és közben ráront saját
nemzetére.

A globális világdiktatúra

megszûnik, mert a magyar nép csak a magyar földdel
együtt magyar nép.
Vajon van-e lehetõsége az emberiségnek, hogy ne kizárólag az atlantista pénzhatalom által elõírt kényszerpályán
haladjon?
Létezik-e másik világstratégia az emberiség számára?
S ha van ilyen, akkor az milyen alternatívát ígér?
A magyar nemzetet ma sújtó kifosztottság, tulajdonnélküliség, eladósodottság és örökös kamatfizetés nem fog
magától megszûnni. A jelenlegi pénzuralmi rendszer kialakítóit és haszonélvezõit csak kemény küzdelemmel lehet
elõjogaik feladására kényszeríteni. A magyar népnek az örökös eladósodottság, az önrendelkezés elvesztése és a magyar nemzet fogyása, vagy pedig az önrendelkezés megtartása, a létbiztonság, a harmónia és a magyar nemzet létszámban való növekedése között kell választania. Nem az
a kérdés, hogy ez könnyû-e vagy nehéz, hanem az, hogy
megmaradásunk érdekében meg kell-e tennünk vagy sem?”
Közelgõ nagy nemzeti ünnepünk (október 23.) emlékeztessen mindannyiunkat a saját felelõsségünkre, hogy csak
az lehetetlen, amit meg sem kísérlünk.
Korondi Miklós

(Részletek dr. Drábik János: Új Világrend? Világzsákutca c.
könyvébõl)

„Az Európai Unió mára a nemzetközi pénzoligarchia
uralmi rendjének egyik regionális alrendszerévé alakult át.
Kelet-Európa népei csalódva megtapasztalhatták, hogy
boldogulásukat nem oldja meg az EU-ba történõ belépés,
mivel önrendelkezésüket feladva beolvadnak a pénzuralmi
világrendbe. Az EU-ban nem érvényesül a kölcsönösség,
az egyenlõ elbánás, valamint az egyenlõ munkáért egyenlõ
bér elve. Tervgazdaság mûködik benne kvóta elnevezéssel.
Az egyenlõ esélyek szerinti piaci versenyt megbénítja az
igazságtalan és egyenlõtlen támogatások rendszere. Piacgazdaság helyett monopolgazdaság mûködik az EU-ban. Az
egyenlõtlen pénzügyi feltételek lehetetlenné teszik a magyar
termõföld magyar kézben tartását, és azokat a magyar gazdák kénytelenek lesznek eladni, vagy pedig a hitelezõ bankok elárverezik. Így a magyar termõföld néhány éven belül
a tõkeerõs külföldi jogi személyek – a bankok és a multik
– tulajdonába megy át. Ezzel lényegében a magyar nép is

Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
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Egy ujj elvesztésének története...
avagy, hogyan bánnak az egészségügyiek egy vidéken lakóval
Augusztus végén történt az alábbi eset, Tápiószõlõs
külterületén, ahol „B” betûvel kezdõdnek az utcanevek. Magyarázata ennek az, amikor az egykor egy néven (Bogaras)
lévõ településrészt utcákra felosztották, akkor azoknak virág
és gyümölcs nevet adtak, hogy minden rendszer elfogadja
azokat. Fiatalemberünk – szorgos ember lévén – az udvarában tevékenykedett és egy óvatlan pillanatban fejszével kis
híján levágta a bal kezének a hüvelykujját. A jól megélezett
fejsze átment az egész ujjon, szinte csak egy kis bõrdarab
tartotta. Felesége a seb ellátása után egybõl a mentõket hívta,
hogy minél elõbb kórházba kerüljön. A mentõsök azonban
nem vették komolyan a hívást, mondván, hogy ilyen nevû
utca nincs. Még ki is oktatták a kétségbeesett fiatalasszonyt,
hogy õk nem azért vannak, hogy szórakozzanak velük.
Szerencsére van egy segítõkész szomszédjuk, aki bevitte a
kórházba a vérzõ és nem kis fájdalommal küzdõ, sérült
fiatalembert. Az igazi kálvária még csak ezután kezdõdött!
A baleseti sebészeten lévõ ügyeletes orvos rá se hederített,
kávézgatott és elvolt, „mint a befõtt”. Nem kevesebbet, mint
négy órát várakoztatták, mire elkezdtek vele foglalkozni.
Betegünk hiába próbálta kérni õket a gyorsabb ellátásra,
hiszen vérzett, nagy fájdalma volt, de ez nem érdekelt senkit.
„Várjon türelemmel, hisz vannak mások is” – volt a válasz.
A már említett, több órás várakoztatás után végre, az orvos
esküjének és hivatásának „megfelelõen” elkezdett foglalkozni
a sebesülttel. De nem sok köszönet volt benne, mert közölte,
hogy az ujjat visszavarrni nem tudja, csak levágni. Menjen
át Kecskemétre, ott talán meg tudják menteni az ujját. Mentõt
hívott, akik most jöttek villámgyorsan és át is vitték Kecskemétre a Szegedi Orvosi Egyetem Oktató Kórházába. Ott
összehasonlíthatatlanul gyorsabban törõdtek vele, de közölték, hogy miután késõn került hozzájuk, már õk sem tudják
visszavarrni a házilag „amputált” testrészt.

Szilánkok
Bencsik András szembenézett a tényekkel. A Magyar Demokrata fõszerkesztõje szerint aki igennel szavaz Románia feltétel nélküli uniós csatlakozására, az, idézzük tõle, egy „ócska nemzetáruló”. Minden elismerést megérdemel, hogy egy Fidesz-párttag, Orbán
Viktor (korábbi) rendíthetetlen híveként
képes erre. Reméljük, sokan követik
példáját.
2004 nyarán Orbán Viktor még
azt mondta: „ha megtagadják az Erdélyben élõ magyaroktól az autonómiát, akkor Románia nem kellõ alappal kéri felvételét az Európai Unióba”.
2005. szeptember 26-án már nem így
gondolta, igent nyomott. Az igennel
szavazók világosan megmutatták,

Tehát egy fiatal, kétgyermekes családapának el kellett
veszítenie az ujját azért, mert a mentõk nem hitték el, hogy
ott lakik, ahol ténylegesen él. A ráérõs orvos még arra sem
volt hajlandó, hogy legalább megnézze a sebet, és ha nem
tudja ellátni, akkor átküldje oda, ahol ennek megvannak a
feltételei. Egy igazi jogállamban ezért több milliós kártérítést
lehetne követelni az érintettektõl. Magyarországon is lehet
kezdeményezni, de a siker kilátása kicsi, az ügy pedig talán
évekig is elhúzódna.
Mi, akiket sorsunk vagy származásunk falura kényszerített, szinte az élet minden területén érezzük a megkülönböztetést a városi emberekkel szemben, kezdve az iskoláztatástól,
a munkavállaláson át az egészségügyi ellátásig. Vigasztalásul, azért üzenem a kistelepüléseken élõ sorstársaimnak,
hogy leszünk mi még fontosak – igaz csak egy-két hónapra.
Közelednek a választások és akkor majd hozzánk is eljönnek
politikusaink mindent ígérni, hiszen ha máskor nem is, de
akkor a mi szavazatunk is fontos a számukra.
Sajnos a fenti eset nem egyedülálló. Szinte minden családban hallhat az ember hasonló eseteket az egészségüggyel
kapcsolatban. Természetesen vannak lelkiismeretes, embertés a hivatásukat szeretõ egészségügyiek is, és bizonyára õk
vannak többen! Az õ érdekükben is született ez a kis írás,
mert a nem oda való embertõl minden munkakör esetében
meg kell válni, hiszen munkájával, felfogásával, tönkreteszi
mások segítõ törekvését és a szakma becsületét.
Zárszóként egy magán megjegyzés: múltkoriban a
kezembe került egy budapesti kórház zárójelentése egy ügyfelem ellátásával kapcsolatban. A papír alján a formaságok
után a következõ mondat ütötte meg a szememet:
„Köszönjük, hogy igénybe vette kórházunk szolgáltatását!”
Vajon ilyet mikor olvashatunk a ceglédi kórház zárójelentésein?
Seewald László

hogy magasról tesznek a nemzeti érdekre. Hogy pontosan annyi felelõsséget éreznek a határon túli magyarságért, mint kormánypárti társaik.
Nemrég hallhattuk, hogy Havas
Henrik „médiasztárt” elborzasztja a
déli harangszó, s leginkább az, hogy
dr. Bõzsöny Ferenc, a rádió nyugalmazott fõbemondója néhány mondatban
szól a harangról, a templomról és a
településrõl. Most pedig megtudhattuk, hogy Havas Henrik médiaprofesszor jogtalanul zsebel ki diákokat a
szegedi egyetemen. Ez csupán azt bizonyítja, hogy Havas Henrik sokkal
jobban szereti a forint csengését, mint
a harang kongását.
A jelenlegi kormány 10 év óta
elõször a legmagasabb munkanélküliséget hozta létre. Több mint száz-

ezerrel emelkedett a tartósan munkanélküliek száma.
Európa legnagyobb hitelminõsítõ
intézete, a „Fitch Ratings” szerint: a
magyar kormány gazdaságpolitikáját
a betartatlan költségvetési hiánycélok,
módosított euro-bevezetési dátumok,
és a választások elõtti költekezés jellemzi.
Szeptember elseje óta 218 óvoda,
illetve iskola szûnt meg, és körülbelül
6000 pedagógus vesztette el állását.
Számos egészségügyi dolgozónak
úgy emelték a fizetését, hogy az emelés után kevesebb jövedelemhez jutott,
mint korábban.
A vezetékes gáz árának 19%-os
emelése után a palackos gáz ára is napokon belül 150-200 forinttal fog emelkedni.

JOBBIKOT A PARLAMENTBE!
3. oldal
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„AKI MAGYAR, VELÜNK TART!”
Jobbik-MIÉP összefogás

Olvasóinknak

A parlamenti pártok szeptember 26-i szégyenteljes
szavazása – Románia EU-csatlakozási szerzõdésének
támogatása – után szinte halaszthatatlanná vált a magyar
nemzeti radikális oldal összefogása. Kovács Dávid, a
Jobbik elnöke szerint létszükséglete a magyarságnak,
hogy a nemzeti radikalizmusnak parlamenti képviselete
legyen. Elérkezett az idõ a nemzeti összefogásra, amely
megkerülhetetlen alternatívát kínálhat az országot kiárusító kormánypártokkal szemben, valamint a nemzeti érdeket nem következetesen képviselõ parlamenti ellenzék
mellett.
Csurka István, a MIÉP elnöke tájékoztatása szerint a
MIÉP és a Jobbik választási pártot alkotva indul a jövõ
évi országgyûlési választásokon, Harmadik Út néven.
A Harmadik Út közös képviselõjelölteket indít, s már
október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján, közös
nagygyûlésen emlékezik meg a két nemzeti erõ a Hõsök
terén.
Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke

Autóbusszal a Hõsök terére!

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, a www.kuruc.hu és a www.hunhir.hu weboldalakon, valamint a színes Magyarok Lapjában, amely
az újságárusoknál és Cegléden, a Hadak Útja könyvesboltban (Cegléd, Teleki u. 18./a) is kapható.

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

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

A Jobbik és a MIÉP Ceglédi Szervezete

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”.

2005. október 23-án (vasárnap),
autóbuszos utat szervez
Budapestre, a Hõsök terére,
ahol a Jobbik és a MIÉP közös nagygyûlésén az
1956-os forradalom évfordulójára emlékezünk.
Beszédet mond Csurka István, a MIÉP és Kovács
Dávid, a Jobbik elnöke. Igei köszöntõt mond dr.
Hegedûs Lóránt református püspök.
Mindenkit várunk, aki régen várt erre
a sorsfordító pillanatra.

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET

A jelentkezéseket fogadja:
Korondi Miklós a 06-70/944-3556-os
telefonszámon, vagy személyesen.

Cegléd, Kõrösi út 18.
(Mentõállomás utáni kanyarban)

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.

VÁGOTT VIRÁGOK, CSEREPES NÖVÉNYEK,
KOSZORÚK, SÍRCSOKROK KÉSZÍTÉSE!
Nyitva tartás: H – P-ig 800 – 1700-ig
Szombat-vasárnap: 800 – 1700-ig
(+36) 20-560-6151

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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