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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM NEMZETÜNK
GYÁSZNAPJA!
1920. június 4-én délután fél ötkor, a trianoni
békediktátum aláírásának percében az országban
zúgtak a harangok, a közlekedés leállt és sírtak az
emberek. Az 1000 éves Magyarország, Szent István
országa egy perc alatt összeomlott!
1920. június 4. Magyarország történelmének
legnagyobb tragédiája, a világ történelme szégyeneinek az egyik legnagyobbika. A tatárdúlás, a törökvész, a Habsburg-uralom nem tudott olyan kárt
okozni ennek a csodálatos népnek, mint amit Trianon okozott. Az említett és nem említett, minket
ért tragédiák valahol megmagyarázhatóak, Trianon
nem.
A végeredmény: megbüntettek egy olyan népet,
amely az összes között a legártatlanabb volt. Olyan
büntetést szabtak ki, amelyet sem elõtte, sem utána
nem alkalmaztak ilyen mértékben; szétszedték az
országot, területének nagy részét olyan népek kapták meg, mint a köpönyegforgató Románia.
Az elcsatolt területeken lakók a békediktátum
értelmében a magyar állampolgárságukat elveszítették, és annak az államnak az állampolgárságát
igényelhették, amelynek területén volt az illetõségük, illetve hontalanként tartották õket nyilván.
Azóta is folyamatos kirekesztésben és diszkriminációban van részük, amely már 87 éve tart, és úgy
látszik, hogy a jelenlegi politikai elit és az EU sem
hajlandó orvosolni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy Cegléden a

trianoni emlékezõ rendezvény
2007. június 2-án, szombaton 17.30-kor
lesz.
A megemlékezés elsõ része:
17 óra 30 perckor emlékharangozás, majd
ökumenikus istentisztelet a Ceglédi Református Nagytemplomban. Ezt követõen
kivonulás a templomkertbe, a Trianoni Kopjafához.
A megemlékezés második része:
A Himnusz közös éneklése
Köszöntõt mond: Korondi Miklós önkormányzati képviselõ
Verset mond: ifj. Vangyel Tibor
Tárogatón játszik: Andrási László klarinét
tanár, kamaramûvész
Emlékezõ beszédet mond: vitéz Aradi Szatmári József, a Trianon Társaság alelnöke
Szebeni Szilvia népdalcsokrot énekel
Az Árpád-házi királyi zászló ünnepélyes
átadása Cegléd Város Önkormányzatának
vezetõi részére. A zászlót átadja Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
országos elnöke
Kisgyörgy János, Vörösmarty Mihály: Szózat címû versét mondja el
Székely Himnusz közös éneklése
Emlékezõ virágok, koszorúk elhelyezése a
Trianoni Kopjafánál
Helyszín:
a Ceglédi Református Nagytemplom kertje
(a Trianoni Kopjafánál)
Idõpont:
2007. június 2. (szombat) 17 óra 30 perckor

Trianon elõtt Trianon után
Magyarország területe:
325.411 km2 92.833 km2
Magyarország lakossága: 20.900.000 fõ 7.980.000 fõ

A megemlékezést
Cegléd Város Önkormányzata szervezi.
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AZ ÚJ RADIKALIZMUS ÚTJÁN!
Amit az Árpád-sávos zászlóról
illik tudni

2007. május 11-én este a Jobbik Ceglédi Alapszervezetének
meghívására Orbán Éva közíró és Szegedi Csanád, a párt
alelnöke járt Cegléden, és tartották meg elõadásukat népes
hallgatóság elõtt, a Református Gyülekezeti Ház nagytermében.
Orbán Évától megtudtuk, hogy valójában a történelmi

lobogónknak semmi köze a nyilasok által használt zászlóhoz. Mindezt szemléltette élõben is, valamint beszámolt
arról, hogy történelmünk folyamán hol és mikor használták.
Hogy nem merült el a süllyesztõben, bizonyítja az is, hogy
több helységünk és intézményeink címerében is szerepel. A
Hadtörténelmi Intézet pedig hivatalos közleményében is
rámutatott a már említett tényre, hogy egy, a középkorban
általánosan használt jelképrõl van szó. Ezt a heraldikával
foglalkozó tudósok is elismerik.
Orbán Éva a közelmúltban jelentette meg az Árpád-sávos
zászlóval foglalkozó könyvét. A mû hiánypótló munkának
számít, nagy kár azonban, hogy a témához méltatlanul, ízléstelen aktuálpolitikai támadások közepette látott napvilágot.
Az est következõ elõadója, Szegedi Csanád pedig arról
szólt többek közt, hogy a Jobbik felvállalta az Árpád-sávos
zászló ügyét, és minél több embert szeretne tájékoztatni a
zászló eredetérõl és eloszlatni mindazon tévhitet, amelyet
tudatosan gerjesztenek körülötte.
Örömmel hallottuk, hogy a csíksomlyói búcsú egyik szereplõje lesz a zászló. Tavaly vittek ki magukkal, de a balliberális média feltûnõen kerülte a zászlót tartó jobbikos
fiatalokat, hogy ne kerüljenek a tv-k képernyõire. Most erre
is lesz már megoldás. Eredményét pedig lehet majd látni.
A Jobbik a közeljövõben valamennyi magyar település
részére felajánl átvételre egy Árpád-sávos lobogót – Cegléden erre június 2-án, szombaton kerül sor.

Tiltakozzunk a hungarofóbia ellen! A Jobbik elítéli az Új Generáció
A Jobbik Magyarországért Mozgalom elítéli a napjainkban
Homofóbia-ellenes Chartáját
tapasztalható valós rasszizmust, a magyargyûlöletet. A balliberális kormánykoalíció hungarofób tevékenysége, a kormányzati eszközökkel megszervezett rasszizmus ellen kell ma
az utcákon tiltakoznunk. A Jobbik ezért meghirdette a zéró
toleranciát a magyarellenességgel szemben.
A velünk élõ fasizmus helyett a velünk élõ kommunizmus
következménye sújtja ma az országot. A kommunista örökségû
kormány újra totalitárius eszközökhöz nyúl. A 2004. december
5-én tartott népszavazás elõtti, a kormányzat által tanúsított
magyarellenes magatartás, az egészségügy és az oktatás tönkretétele, a lopakodó diktatúra megteremtése ma a magyarság
valódi problémája. Gyurcsány Ferenc, a reformer bõrbe bújt farkas miniszterelnök, csalárd módon a rasszizmus ellen hirdet
zéró toleranciát, miközben a kormánya napról-napra a magyarság ellen vét.
A Jobbik, a néhány hete megjelentetett „Zéró toleranciakiáltvány a magyarellenességgel szemben” címû dokumentummal tiltakozik a Gyurcsány-kormány hungarofób tevékenysége
ellen. Nagy Ervin, a Jobbik Országos Választmányának elnöke

Erdélyben jártunk
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete pénzadományt gyûjtött az Erdélyben lévõ vajdaszentiványi óvoda megmentésének
érdekében. 2007. április 27-e és május
1-je között az alapszervezet tagjaiból és
szimpatizánsokból álló 14 fõs csoport
utazott azzal a céllal Erdélybe, hogy a

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tiltakozik a liberális törpepárt újabb heterofób kirohanása ellen. Úgy látjuk,
az Új Generációnak nem elég, hogy a kábítószer népszerûsítésén mindhiába fáradoznak, elõ kellett venniük a régi
vágyukat is: a homoszexualitás dicsõítését.
Elítéljük, hogy a több ezer éves családmodell intézményének kiirtásán dolgozzanak, törvény elõtti egyenlõséget
követelve. A Jobbik szerint, a homoszexuálisok által „regisztrált élettársi kapcsolat”-nak titulált természetellenes
helyzet soha nem lehet egyenlõ a házastársi- vagy egyéb
heteroszexuális kapcsolattal, még ha esetleg törvénybe is
foglalnák azt.
Amennyiben az Új Generáció a homoszexualitásnak
– mint deviáns magatartásnak – a népszerûsítõ kampányába kezd, a Jobbik a törvényes kereteken belül mindent
megtesz annak bojkottálásáért.

fent említett pénzadományt és egy
Árpád-sávos zászlót – amely a TURUL
márkabolt ajándéka –, eljuttassuk Vajdaszentiványra, és ott átadjuk Dénes
Csaba lelkipásztornak, aki már másfél
éve dacol a román hatóságokkal, az
óvoda ügyében. Az adomány összege
183 ezer forint volt. Ezúttal is szeretném tolmácsolni az adományozóknak
Dénes Csaba és a vajdaszentiványi re-

2. oldal

formátus gyülekezet tagjainak köszönetét az önzetlen testvéri segítségért.
Továbbá a Ceglédi Alapszervezet
vezetõsége köszöni tagjainak, szimpatizánsainak, a Jobbik Soroksári Szervezetének és Gonda Bence nagykanizsai barátunknak, hogy a jelenlegi nehéz helyzet ellenére meghallották a hívó szót
és siettek az erdélyi testvérek segítségére.
Folytatása a 3. oldalon
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AKI IGAZAT MOND, AZ NACIONALISTA,
AKI HAZUDIK, AZ MINISZTERELNÖK!
Elválik-e?
Elválik az ocsú a búzától – így szól egy szép magyar
közmondás. Ebben a helyzetben van most az egészségügy.
Miért? A közelmúlt talán nem eléggé hangsúlyos híre szerint
ugyanis az egészségbiztosító 24 milliárd forintos többlettel
zárta az elsõ negyedévet. Ez, ha így folytatódik az év végéig,
elérheti a 100 milliárdot. Az, hogy ezt emberéletek árán
sikerült-e elérni, nem tudjuk, de nem is tárgya ennek az
értekezésnek.
A számok egyelõre azt mutatják, hogy az egybiztosítós,
kockázatközösségen alapuló biztosítási modell is tud jól gazdálkodni, és remélhetõleg tudja azt is, mire kell az általunk
befizetett pénzt fordítani. Van ennek az irdatlan pénznek –
ne feledjük, 24 ezer millió forintról van szó – helye az egészségügyi rendszerben. Konszolidálni lehetne a kórházak
adósságát – többek között a ceglédiét is (380 millió a jelenlegi
adóssága) – és még számtalan olyan helyre lehet tenni, ami
végre az emberek egészségét szolgálja. Jutna belõle arra is,
hogy megmentsenek néhány létfontosságú intézményt, amit
a – finoman szólva – nem jól sikerült kórház-átalakítási
hullám halálra ítélt.
És itt jön az igazi szakítópróba, mármint a koalícióé. Az
MSZP szakpolitikusa (dr. Schwarc) azt mondja, lám, az egybiztosítós modell is lehet nyereséges, míg a kisebbik párt, a
farok, mely csóválja a kutyát, 4-5 magánbiztosítót képzel el.
Õk nyilván nyereség-alapon mûködnének, így ezt a 100 milliárd pluszt szétdobják maguk között, és még véletlenül se
forgatják vissza a rendszerbe, legfeljebb néhány alapítványnak adnak idõnként 5-10 milliót, a százezer millióból futja.
Nem rossz pénz biztosítónként az évi 20 milliárd, ugye? Ebbõl, ha eljótékonykodunk egy keveset, amit a lakáj média
majd hihetetlen jótéteményként állít be, és a zsebben még
mindig bõven marad abból, amit mi fizettünk be.
Nagy a tét: arra fordítják-e az általunk befizetett egészségbiztosítási járulékot, amiért befizettük vagy egy szûk kisebbség elképzelhetetlen összegû nyereséget vesz ki a rendszerbõl, a mi egészségünk árát. Hagyják? Hagyjuk?Lovas Ottó
Erdélyben jártunk... Folytatás a 2. oldalról
Az átadást megelõzõ napokban az
expedíció Székelyföld csodálatos tájain
járt. Nagy élmény volt számunkra a
gyimesi emberek kedvessége, tiszta tekintete, egyenes gerince, valamint az a
tény, hogy a gyimesbükki objektumban
szinte csak magyar beszédet hallottunk,
így nyugodtak lehettünk afelõl, hogy
száraz torkunk érdekében nem kell mutogatni, hanem rövid, velõs párbeszéd
elhangzása után kezünkben foghattuk
a hûs Hargita sört, amely erõt adott az
ezeréves határt jelképezõ vonulat megmászására. Az igazi határ valóságos
zarándokhelye a csonkaország magyarságának. Ottlétünk alatt két kirándulóbusz és több személyautó, illetve
motoros utazóközönsége örvendett
annak, hogy a jobbikosok, kezükben a
történelmi lobogóval, fent a magaslaton
gondoskodtak arról a tényrõl, hogy

Igen, MSZP!
,,Hazudtunk reggel, éjszaka és este.” Ki tette ezt a kijelentést? Sajnálatos módon ez a kérdés nem szerepel a Ceglédi
„Betyárkóró”, akarom mondani a Szegfû nevû kiadvány totójában. Nyilván nem ok nélkül. Mert ha végighazudták az éjszakát, logikus lenne azzal folytatni, hogy mit csináltak nappal? Árulták a hazát? Loptak? Egyszerre csinálták mindkettõt?
A csõcselék-média azóta is azt sugallja, hogy milyen bátor
ember ez a Feri, be merte vallani, szembe tudott nézni a hibákkal, amelyek már soha többé nem fordulnak elõ. Dehogynem!
Újsághír (ne feledjük!): ,,Gy.F. elhatárolódott Kádár Jánostól.” Ha igaz lenne, akkor ez azt jelentené, hogy az MSZP semmilyen közösséget nem vállal a Kádár vezette MSZMP-vel,
annak nem örököse. De akkor mi van a pártszékházakkal, üdülõkkel, a 100 milliárdos pártvagyonnal? Ezektõl is el kellene
határolódni, vagy nem? Hát persze már nincs mitõl, hiszen
minden el lett ,,privatizálva”, még a hajdan volt ún. baloldali
,,értékek” is, hacsak ezen ,,értékek” összegzésének nem tekintjük az õszödi beszédet.
Szóval Fletó elhatárolódott. De mégis milyen irányba? Erre
egy másik újságcikk ad útbaigazítást, miszerint: ,,Békés megyében feketevágás nyomaira bukkantak.” (Feketevágás: a háznál
felnevelt borjú, disznó stb. levágása, a vörös hatóság engedélye
nélkül.) Mikor volt Magyarországon utoljára ,,feketevágás”?
Rákosi terrorja alatt. 2007-ben ez a ,,trendi”, meg a nemzeti
ünnepen a vízágyú.
Egyébként Magyarországon még mindig sok a magyar. A
létszámcsökkentés fõ felelõse az Eü. Minisztérium, eszköze a
,,reform”. Tanulni sem kell, a maradék legyen lehetõleg minél
butább, agymosott rabszolga. Ezt a célt az Oktatásügyi Minisztérium igyekszik megvalósítani, eszköze megint a ,,reform”.
Ha pedig már kezd kiürülni az ország, az épülõ lakóparkokat
a Rendészeti Minisztérium majd csak megtölti 1 millió ázsiai
bevándorlóval.
Itt tartunk most, 2007 májusában. A kérdés csupán az:
MEDDIG TÛRJÜK MÉG E NEMZETRONTÓ DUÓ ÁMOKFUTÁSÁT?
Csuri Károly

még mindig ott a határ. Annak ellenére,
hogy 87 éve igazságtalanul döntöttek
a béketárgyalások során, és hogy létezik
egy EU-nak nevezett „képzõdmény”,
amely látszólag a határok eltörlésével
érvelve teszi tönkre a nemzetállamokat.
Meglátogattuk Gyergyószárhegyen
Bartis Ferenc sírhelyét is, ahová virágot
helyeztünk el, visszagondolva arra,
hogy két éve a ceglédi trianoni kopjafánál vele együtt emlékeztünk meg a
békediktátumról. Tusnádfürdõ és a
Szent Anna-tó szintén felejthetetlen
élmény volt nekünk. Nem hagytuk ki
Torockót sem, amely a világörökség
része, és Marosvásárhelyt, amely sokat
szépült az utóbbi években. Ott tanúi
voltunk annak, hogy köztörvényes bûnözõket rendõri kísérettel vezényeltek
ki utcát takarítani. Ilyet itthon nem
látni, pedig volnának szép számmal,
akiket jól ápolt kezük ellenére el lehetne
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képzelni hasonló munkálatoknál Magyarországon.
A rövid öt nap elteltével fáradtan,
de élményekben gazdagon tértünk meg
szülõvárosunkba, azzal, hogy visszatérünk még, sokkal többen.
Ígéretünknek megfelelõen közöljük
azoknak a jószándékú embereknek a
nevét, akik pénzadománnyal segítették
a vajdaszentiványi óvoda megmentését: Bán Lajos, Benedek Zoltán, Csuri
Károly, dr. Kovács Zsolt, dr. Joó Judit,
Farkas Tamás, Kacsó István, ifj. Kardos Ferenc, Kirsch Attila, Korondi
Miklós, Kökény Ferenc, Lovas Antal,
Lovas Ottó, Monori Ferenc, Pócsikné
Anikó, T. Kiss Mihály, Ungvári Mihály, Zakar Ferenc, Zsengellér József –
Ceglédrõl, Gonda Bence Nagykanizsáról, valamint a Jobbik Soroksári Szervezete. Köszönjük szépen! Isten áldja meg
további életüket!
Kökény Ferenc
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MEGHÍVÓ
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újszilvási Szervezete
és az

Újszilvási Polgári Körök
a magyar nemzet iránti tisztelettõl vezérelve
az újszilvási faluközösség javára
jószándékú emberek támogatásával

emlékmûvet állítanak
a trianoni békediktátum létrejöttének
87. évfordulóján.
Az emlékmû felszentelésének
helyszíne: Újszilvás, Faluháza díszparkja;
idõpontja: 2007. június 3. (vasárnap) 17.00 óra
Az emlékmû ünnepélyes felszentelésére tisztelettel
és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!
József Attila:

Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljõ az idõ – a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ – a magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ – erõs lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk elõre,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz elõlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(1922 elsõ fele)

Tagtoborzó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
várja soraiba azokat a nemzeti érzelmû embereket, akik
szeretnének tenni valamit városunkért és nemzetünkért.
Jelentkezni lehet Korondi Miklósnál, a 06-70/944-3556os telefonszámon.

Ha többet akar tudni a Jobbikról, vagy
kíváncsi az elhallgatott hírekre, akkor
keresse az újságárusoknál...
...a Magyar Mérce c. színes havilapot (ára 290 Ft,
megjelenik minden hónap közepén), és a Kárpátia
c. havilapot (ára 290 Ft, megjelenik minden hónap
11-én). MEGLÁTJÁK, MEGÉRI!

Ajánljuk továbbá az ECHO TV mûsorait, amelyek
üdítõ színfoltoknak számítanak a korántsem objektív
tájékoztatásban, amely a magyar országos médiát jellemzi.
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
lehetõvé vált Koltay Gábor: Trianon és Horthy, a kormányzó
filmjeinek vetítése a ceglédi Uránia Moziban. A Trianon
címû alkotást június 4-6., hétfõtõl-szerdáig 19.30 órakor
nézhetik meg, a Horthy, a kormányzó címû filmet pedig
június 7-tõl 13-ig vetíti az Uránia Filmszínház 19.30
órakor. Az utolsó vetítési napon, június 13-án Koltay
Gábor lesz a díszvendég.
Pongrátz Gergelyre emlékeztünk
„Nektek kell átvenni azt a szellemiséget, azokat az eszméket,
amiért 56-ban olyan sok bajtársunk halt meg. Nektek kell tovább
vinni! Tietek a jövõ!” – Már több mint négy éve, hogy a Jobbik
zászlóbontó gyûlésén e mondatokat hallhattuk, és már több
mint 2 éve, hogy nem hallhatjuk többet annak a szavait, aki
ezeket mondta. Aki mondta, már nincs közöttünk. Két éve már,
hogy Gergely bácsi elment, itt hagyott minket.
Május 19-én a Jobbik Ceglédi Alapszervezete immáron a
harmadik alkalommal szervezte meg szimpatizánsai és tagjai
részére a kiskunmajsai kirándulást, ahol megtekintette az 56os múzeumot és koszorút helyezett el abban kápolnában, ahol
a két éve elhunyt Pongrátz Gergely van eltemetve. Gergõ bácsi
bátyja, Pongrátz Ödön, aki szintén részt vett a Corvin-közi
harcokban, gondoskodott arról, hogy autentikus forrásként
elmondja azt, amit még manapság sem tanítanak.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindenki, aki kíváncsi arra, hogy mi is történt 1956-ban, látogasson el
Kiskunmajsára, az agyonhallgatott 56-os múzeumba, tekintse
meg a kiállítást és beszéljen Ödön bácsival, akinek és harcostársainak fontosabb volt a haza ügye, mint a magánügy. Õk nem
a szájukkal harcoltak! Sajnos ez a szellemiség kihalófélben van.
Legalábbis ezt akarják velünk elhitetni. Ezért kell minél több
fiatalt elvinni, mert ott még élõ a történelem, nem pedig „utólag
megszerkesztett.”

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

4. oldal

