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Az igazi ajándék
indenki várja a Karácsonyt. A gyerekek leginkább az ajándékok miatt, a felnõttek többsége pedig
azért, mert remélik, hogy végre együtt lesz a család és talán jut idõ egy kis pihenésre is. Karácsonyig
azonban biztosan nem, mert az ünnep elõtti hajszában minden energiánk felõrlõdik.
Akinek pénze van, az vásárol. Mindenfélét, de leginkább azt, ami most
a menõ, hogy ünnepek után, ha kérdezik, mit adott és kapott, ne kelljen
szégyenkeznie. A lelkiismeret hangját is el lehet csitítani ilyenkor – a sok
szép ajándék kárpótlás az elmaradt együttlétekért, látogatásokért, beszélgetésekért.
Már csak nosztalgiaként él bennünk a régi karácsonyváró hangulat.
Amikor a csendes várakozást nem zavarta meg ennyire az ünnepekre épülõ,
lármás kereskedelem. Amikor nem áradt, zúdult ránk már november elején
minden, ami az ünnepekkel kapcsolatos. Amikor még magunk is készítettünk, szeretettel, személyre szóló, kedves meglepetéseket. Amikor ezeknek
igazán örültünk, mert tudtuk, hogy aki adta, a szívébõl adta, mert amíg
készítette, ránk gondolt, a szeretetét is beletette. A mai ajándékokból ez
hiányzik a leginkább.
Már rég elfelejtettünk csendesen, titkosan várakozni is. Talán valami
fontosat el is veszítettünk, de már nem emlékszünk rá, hogy mit. Csak keresünk, keresünk, de a csillogó világ úgy elvakítja a szemünket, hogy a trendi
karácsonyfák és az ajándékhalmok mögött nem is látjuk már az igazi ajándékot – a jászolban fekvõ szent gyermeket. Isten ajándékát. Valahogy mégsem vágyakoznak rá elegen. Vagy csak nem tudják még, hogy semmi egyébre
nem vágytak egész életükben, mint Õreá. Mert aki elfogadja Õt, annak a szívében mindig karácsony
szakmári
lesz, ami nemcsak a saját életét teszi majd boldoggá, hanem azokét is, akiket szeret.

ÁLDOTT, SZERETETTELJES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG,
BÉKÉS ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

M E G H Í V Ó
A Jobbik-MIÉP – a Harmadik Út Ceglédi Szövetsége

Radikális váltást jövõre, tettekkel!
címmel
KÖZÉLETI

FÓRUMOT
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Meghívott vendégeink:

Wittner Mária 56-os halálraítélt és Franka Tibor újságíró
(Franka Tibor Gyur(t)csány c. könyvét a helyszínen dedikálja.)

Helyszín: Református Gyülekezeti Terem (Cegléd, Iskola u. 1.)
Idõpont: 2005. december 9. (péntek) este 6 óra
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A gyalázat és a szégyen napja
2003 õszén a kórházi mûtétek vérkészítményekkel való
ellátása veszélybe került, mert az országos vértartalék a
kritikus szint alá csökkent. Errõl hírt adott a média, de arról
már kevésbé, hogy Kárpátaljáról sokan jelentkeztek: jönnének vért adni a nyírségi kórházakba. Akkor még nem tudták, nem is sejtették, nemes gesztusuk bõ egy évvel késõbb
milyen viszonzásra talál.
A jelenlegi parlament pártjai 15 éve vannak az ország
házában, hol kormányon, hol ellenzékben. De ez a másfél
évtized kevés volt arra, hogy egyszerûen egy törvény meg-

Szentmihályi Szabó Péter:

Velünk szavazzatok
Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!
Itt a fél ország lop, csal. Beteg.
Itt már nem kellenek a gyermekek.
Itt Horn, Petõ, Gyurcsány az úr,
Itt mindenki angolul tanul,
Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!
Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország,
Emléketek itt gyáván elhazudták,
Itt útlevél nem jár, csak idegennek,
Ha kampányt vezet vagy bölcsen befektet.
Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország!
Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye,
Vígan él Kun Béla, Kádár szelleme,
Itt nem állhat szobra gróf Telekinek,
Pázmánynak, Wassnak, Mindszentynek.
Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye.
Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont,
Itt zászlót a nép Károlyiért bont,
Koccintanak Erdély gyászünnepén,
Itt nincs már magyar hit, munkás remény,
Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont.
Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely,
Magyar szív, ész, kéz itt senkinek se kell,
Nincs itt magyar gyár, talpalatnyi föld,
A reklám és hazugság minden tért betölt.
Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely.
Ne gyertek haza! Ki itt rátok szavazna,
Az mind szélsõséges, sovén és irredenta,
Populista, demagóg, ellenforradalmár –
Jaj, emlékeztek? Sok ilyesmi volt már.
Ne gyertek haza! Nincs ki rátok szavazna.
Vagy gyertek mindannyian? Velünk szavazzatok!
Élõk és holtak, látók és vakok,
Ki járni bír, ki élni mer,
Tenger tömegben jöjjön el?
Szavazzatok helyettünk üvöltõ igennel,
Gyertek zászlóval, fáklyával, kereszttel,
Gyertek mindnyájan, velünk szavazzatok!
S amit nem tudunk megtenni ötven éve,
Kergessük õket együtt el, örökre, végre!

hozatalával (ahogyan azt tette a horvát, a román és a szerb
parlament a maguk vonatkozásában) megadja a Kárpátmedence trianoni magyarjainak a jogos járandóságot: a
magyar állampolgárságot. A 15 év azért volt kevés, mert
ezek a pártok mindig mással voltak elfoglalva: a Rózsadombon kötötték a paktumot, vagy kötötték az alapszerzõdéseket, kampányoltak vagy éppen privatizáltak, ki-ki a maga
módján árulta a hazát az idegeneknek.
Ezért indítványozta a Magyarok Világszövetsége,
egyébként szerencsétlen idõpontban, a népszavazást. Az
eredmény felért egy második Trianonnal. Nem volt, nincs,
és biztosan nem is lesz a világtörténelemben még egy ilyen
nép, amelyik saját fajtáját, saját nemzet-testvérét megtagadta
volna. Ez szégyen és gyalázat. A választásra jogosultak
közül több mint másfél millióan szavaztak igennel, kevesebb, mint másfél millióan nemmel, a többi el sem ment
szavazni. E két utóbbi kategória saját magáról állította ki a
bizonyítványt, azt, hogy ellenséges, de legalábbis közömbös
a nemzet sorsa iránt, de legfõképpen azt, hogy elhitte a
jelenlegi kormánypártok aljas hazugságait. E hazugságok
két témára koncentrálódtak:
1.) Majd jönnek Erdélybõl, Kárpátaljáról a nyugdíjasok
tömegével, mivel a magyarországi nyugdíj sokkal magasabb, és kiürítik a budapesti kasszát. Ez a nyugdíjról szóló
mese csak blöff volt. Kb. 40 évvel ezelõtt az akkori budapesti
kormány egyezséget kötött Romániával és a Szovjetunióval,
hogy az onnan idetelepültek nyugdíját a magyar állam fizeti. De Magyarország 2004. május 1-je óta az EU tagja, és itt
már más szelek fújnak, nevezetesen az elõbbi típusú szerzõdések nem érvényesek. Új megállapodásokat kell kötni, aminek az az alapja, hogy ha valaki például 20 évet dolgozott
Romániában, 10 évet Magyarországon, akkor nyugdíjának
kétharmadát Románia, egyharmadát Magyarország fizeti,
akkor is, ha az illetõ Bantuföldön él. Ez az új EU-konform
megállapodás mind Ukrajnával, mind Romániával 2004
õszén lényegében aláírásra készen állt, de a Gyurcsány-kormány azt elhallgatta, hogy a nyugdíjasokat zsarolni tudja.
2.) A hazugság-hadjárat másik lényeges része volt, hogy
jön vagy 800 000 magyar, akik egyidejûleg minden létezõ
juttatásra igényt tartanak, egyszerre veszik fel a letelepedési,
munkanélküli segélyt, gyes-t, temetési és nevelési támogatást, családi pótlékot, stb., és egyébként is kiszorítják az
itteni munkavállalókat. Ez is csak egy jól átgondolt maszlag
volt. Hiszen aki akart, az már 13-17 éve itt van. Akinek pedig családja, háza, földje, munkahelye Csíkszentimrén van,
az nem fogja otthagyni. Egyébként Felvidékrõl már korlátozás nélkül jöhetnének a magyarok. Mégsem ezekkel lehet
találkozni (mert nem jönnek), hanem hollandokkal, kínaiakkal és „egyebekkel”.
A budapesti politikai osztály 2004. december 5-én elérte
célját: megakadályozta (egy idõre!), hogy a megosztott-szétosztott magyarság némiképp egymásra találjon, összefogjon. A szavazás után egy kozmopolita azt nyilatkozta nagy
hangon: „Gyõztünk!” Igen. És kik a legyõzöttek? Kik a vesztesek? Úgy gondolom, mi mindannyian. Igennel szavazók
és nemmel szavazók, ceglédiek és ungváriak, gondolkodók
és magukat becsapni engedõk. Mi mindannyian vesztesek
vagyunk. Nemsokára ismét választások következnek. Tele
ígéretekkel. Meddig hiszünk még a „Nem lesz gáz-ár-e-melés” címû mutatvány pojáca elõadóinak?
Csuri Károly
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Van országgyûlési képviselõjelöltünk!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a MIÉP-Jobbik – a Harmadik
Út Ceglédi Választási Szövetsége,
valamint országos vezetõsége több
jelölt közül, egyhangúlag és teljes
egyetértéssel KORONDI MIKLÓST, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom-Párt ceglédi elnökét választotta a 15. sz. választókerület
(Cegléd, Albertirsa, Mikebuda, Dánszentmiklós, Ceglédbercel, Tápiószõlõs, Újszilvás, Csemõ) országgyûlési
képviselõjelöltjének.
Korondi Miklós ceglédi lakos, 50
éves, nõs, egy gyermek édesapja.
1976 óta szolgál a MÁV-nál. Közel 10
éve dolgozik a MÁV Vezérigazgatóságán, mint forgalmi szakértõ, ahol
szakmai utasítások, elvi szabályozások és rendeletek elkészítésével, kiadásával és oktatásával foglalkozik.
Korondi Miklós országgyûlési

jelöltté választása után a Ceglédi
Városi Televízióban sajtótájékoztatót
tartott, ahol elmondta:
„A MIÉP programja a REND, a
Jobbik Magyarországért MozgalomPárt programja pedig a REND A
NEOLIBERALIZMUS ELLEN címû
program, mely könnyen összefésülhetõ. Azért van szükség a Harmadik
Útra, mert a jelek arra utalnak, hogy
Magyarországon nagykoalíció van
kialakulóban, hisz a kormány és az
ellenzéke elõreláthatóan hasonló
eredményt fog elérni a jövõ évi választásokon. Mivel mindketten globalizáció-pártiak, így különös jelentõsége van a Harmadik Út parlamenti jelenlétének, akinek ezzel szemben
van egy másik alternatívája, az ún.
antiliberális gazdaságpolitika. Akik
figyelik a napi híreket, azok láthatták
és hallhatták, hogy Lengyelország-

ban azok a
nemzeti-radikális pártok
alakíthattak
kormányt, és
adtak köztársasági elnököt, akiknek
elegük volt az
elmúlt 15 év
globalizált
politikai és gazdasági viszonyaiból.
Rendet kell tenni az országban, és
végre kell hajtani a sokak által ígért,
de eddig végre nem hajtott rendszerváltást.”
Az országgyûlési képviselõjelölt
és programjának részletes bemutatása a helyi médiumokon keresztül
folyamatosan és a Gerjemente c.
Nemzeti Hírlevél 2006. évi januári és
februári számában fog megtörténni.
MIÉP-Jobbik – a Harmadik Út
Ceglédi Választási Szövetsége

„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
Gyõzött a JOBBIK megoldás!

A Jobbik kitiltaná
a génkezelt árukat
A Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy látja, hazánkat
újra génkezelt vetõmagok áradata fenyegeti, melyek tönkretehetik a magyar agráriumot. Értesüléseink szerint a magyar
kukorica-vetésterület harmadára elegendõ génkezelt vetõmagszállítmány vár értékesítésre a magyar-román határnál. Ezt a
jelenlegi vetõmagár alig több mint feléért kínálják majd, ekkora
mennyiség pedig elég hazánk termõföldjeinek beszennyezéséhez. Az amerikai génkezelt termékek példáján már láthattuk:
az ilyen árukra sehol sincs kereslet a világon, így a vetõmagok
határainkon belülre engedésével a teljes magyar mezõgazdaság
értékeit veszélyeztetik.
Az Európai Unió már engedélyezte 17 génkezelt kukoricafajta terjesztését, ugyanakkor a Jobbik figyelmeztet: minden
tagállamnak törvény adta joga, hogy lezárja határait az ilyen
kétes eredetû termékek és termények elõtt! A védekezés egyetlen útját a Jobbik abban látja, amit egyetlen parlamenti erõ
sem mer megtenni: ki kell tiltani a génkezelt vetõmagokat
az ország területérõl, a bent lévõ készletek tulajdonosait pedig
kötelezni kell arra, hogy távolítsák el árujukat Magyarországról, ha pedig mégsem teszik, a veszélyes anyagok megsemmisítésére kell õket rábírni.
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik EU-kabinet elnöke

Mármint a lakosság pénztárcájának jobbik megoldás. Mégiscsak érdemes volt megmozgatni a köveket, egy kis lármát
csapni a szennyvízcsatorna-ügy körül és felhívni a lakosok
figyelmét, hogy ne írják alá az irreálisan magas összeget.
A JOBBIK-MIÉP – A HARMADIK ÚT Szövetség nyugodt lelkiismerettel tekint vissza a csatornaügy elmúlt heteire, mert azonnal hangot adott a lehetséges összes fórumon a családokat nagyban terhelni kívánó önkormányzati
döntéssel szemben. Nem a csatornázás megvalósítása ellen
voltunk, mint ahogy azt némelyek igyekeztek ránk bélyegezni.
Csak azt nem értjük, hogy miért bírálták oly hevesen a
fideszesek a polgármestert, ha éppen képviselõjük, a helyi
Fidesz elnöke írta oda nevét elsõként a polgármesteré mellé,
mint a Ceglédi Víziközmû Társulat Szervezõbizottságának
egyik tagja. Ez a november 17-én kiküldött lakossági tájékoztató levél természetesen még az egész város belterületére
vonatkozó csatornázással és a nagyobb összegekkel számol.
A Fidesz késõbbi sajtóközleményébõl sem derül ki egészen világosan, hogy tulajdonképpen kinek a pártján is állnak csatorna ügyben és kiknek képviselik az érdekeit?
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

Pornórajzfilm Szûz Máriával a Cool TV-n
A Cool TV-n sugárzott magyar pornó-rajzfilmsorozat egyik epizódjában Szûz Mária svájci gárdistákkal közösül, Széchenyi
István lovakkal fajtalankodik. A magyar történelmi alakokat zömmel szexjelenetekben bemutató film narrátora Jáksó László.
Vajon miért nem reagál érdemben senki a Cool TV szennyáradatára, ahol az SZDSZ-es kívánalmaknak megfelelõen Szent
Istvánt génkezeltként mutatják be, a magyarok Nagyasszonyára a svájci gárdistákat (miért nem egybõl a Lenin-fiúkat) uszítják,
Kossuth Lajos prostituáltakkal kufircol, Széchenyi pedig lovakkal, és Dózsának még a tüzes trónon is az aktus jár a fejében?
Korondi Miklós
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A HARMADIK UTAT A PARLAMENTBE!
F I G Y E L E M !

F E L H Í V Á S !

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.

Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû
embereket, fiatalokat, akik szeretnének tenni
valamit településükért és hazánkért.
Jelentkezni lehet
a 06-70/944-3556-os telefonszámon.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Szervezete

Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

Példaértékû összefogás
Megtörtént a nemzeti oldal összefogása Budapesten az V.
kerületi képviselõ-testületben, ahol a Fidesz és a többi jobboldali képviselõ (Jobbik-MIÉP) együttesen több szavazattal bír,
mint az MSZP és az SZDSZ képviselõi.
Az esemény példaértékû a nagyobbik ellenzéki párt vezetõi
részére. Ugyanis, az elmúlt években az összefogást a Szövetség
keretein belül képzelték el. Legalábbis nem gyõzték ezt hangsúlyozni. Azonban egyre több politológus óva int a kétpártrendszertõl, amelyhez a Fidesz foggal-körömmel ragaszkodik,
sokak számára érthetetlen módon. Remélhetõ, hogy a példa
ragadós lesz országszerte, és ha nincs is mindenben egyetértés
a pártok között, az ilyen jellegû közös munka eredményt
hozhat nemcsak a választások tekintetében, hanem az utána
következõ idõszakban is. A baloldal és a liberálisok rutinosan
„szélsõségeznek”, és minden alap nélkül célba veszik a Fidesz
vezetõit, zsarolva õket.
Remélni lehet, hogy ennek az ósdi technikának nem fognak
bedõlni, mint ahogy sajnos ez már megtörtént a múltban nem
is egyszer, hanem a „megfelelés” helyett, a karakán szembenézést választják a rágalomhadjárattal szemben. Ezt várja el
tõlük minden olyan választópolgár, aki az elõzõ választáson
rájuk adta a voksát.
Kökény Ferenc

Megálljt az SZDSZ
egyházellenességének!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom véleménye szerint
az SZDSZ az ’50-es éveket idézõ módon és indulattal támadja
történelmi egyházaink intézményrendszerét és állami támogatását. Ezért a Jobbik felszólítja az ateista törpepártot, hogy
hagyjon fel a tudatos, romboló politikájával, és felesleges energiáit a nyíltan magyar- és egyházellenes lépések helyett inkább
nemzeti és keresztény kultúrkincsünk népszerûsítésére és védelmére csoportosítsa át.
A Jobbik a továbbiakban is figyelemmel kívánja kísérni az
SZDSZ társadalomromboló kísérleteit, s õszinte reményünk,
hogy az SZDSZ, mint a magyar közélet legszélsõségesebb pártja, a 2006-os választások eredményeképpen végleg eltûnik a
politikai süllyesztõben.
Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke

Olvasóinknak
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 Nemzeti Könyvesboltban
(Cegléd, Teleki u. 18./a) is kapható.

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 kiadványaink, rendezvényeink létrejöhetnek: Vígh és Tsa Kft., OMV benzinkút, Bau-Trans Kft., és
mindazoknak, akik nevüket nem kívánják felfedni. A továbbiakban is örömmel vesszük a jószándékú segítséget, és az
anyagi támogatást.

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
Cegléd, Kõrösi út 18.
(Mentõállomás utáni kanyarban)

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

FIGYELEM!
2006. január 1-tõl
az Orchidea Virágüzlet az Alszegi útra
(CBA üzlettel szembe)
költözik!

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

4. oldal

