Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke
V. évfolyam, 1. szám

NEMZETI HÍRLEVÉL

2008. január

JOBBIKOT AZ EU-BA!
Brüsszel szolgái
Gyurcsány Ferencnek sikerült a lisszaboni EUcsúcstalálkozón tett szolgai ígéretét megtartania: a
népszavazásokon elbukott európai alkotmány
helyébe antidemokratikus módon lépõ reformszerzõdést elsõként a magyar parlament ratifikálta. Az
egyetlen helyes út a népszavazásra bocsátás lett
volna egy olyan országban, ahol az
unió közvéleménykutató intézménye által végzett felmérés szerint a
lakosság mindössze 37%-a értékeli
egyértelmûen hasznot hozónak a
csatlakozást. (Politikai akarat esetén az alkotmány néhány szavas
módosítása éppen úgy lehetõvé tette volna a referendum kiírását, mint ahogyan az a
csatlakozási döntéskor történt.)
A szerzõdés törvénybe iktatásához kétharmados
szavazati arányra volt szükség, s ehhez a sebtiben
történõ eljáráshoz a FIDESZ sajnálatosan – de már
nem meglepõ módon – úgy adta meg támogatását,
hogy képviselõi a mintegy 300 oldalas dokumentumot nyilvánvalóan még nem is tanulmányozhatták.
Egy párhuzamosan elfogadott határozati javaslat
önleleplezõ módon tette nyilvánvalóvá, hogy a
Lisszaboni Szerzõdés oly sokat említett pozitívuma
a kisebbségi jogokról nem azt tartalmazza, amivel
a közvéleményt hitegették. A határozat ugyanis a
szerzõdés szövegében szereplõ „kisebbségekhez
tartozó személyek jogait” kívánja a nemzeti kisebbségek kollektív jogaiként értelmezni, és ezt
irányadónak tekinteni. Tragikomikus, hogy a magyar politikai elit eljátssza, hogy a saját értelmezésének bármi jelentõsége lenne, azt majd elfogadják
a környezõ országok magyarellenes kormányai. Köztudott, hogy néhány más országgal együtt éppen
õk érték el, hogy a határainkon kívül élõ magyarság
szempontjából érdemi jelentõséggel bíró megfogalmazás sem az eredeti alkotmánytervezetbe, sem pedig annak álcázott változatába, a reformszerzõdésbe ne kerülhessen be.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint a
jelenlegi politikai elitünk nem alkalmas a nemzeti
érdek képviseletére, egy olyan, új alapokra helyezett európai együttmûködés megteremtésére, amely
a brüsszeli központi szándékok végrehajtása helyett
Európa népeinek akaratát demokratikus módon
érvényesíti.
Balczó Zoltán

„Az Európai Unió
puha kommunizmus”
A Hír TV „Európai Híradó” címû mûsorának
legutóbbi vendége Gerard Batten európai parlamenti képviselõ (Függetlenség/Demokrácia frakció), a Brit Függetlenségi Párt (UKIP) alapító tagja
volt, aki elmondta, hogy Európa és
az Európai Unió nem ugyanaz.
Utóbbit szereti, de az antidemokratikus Európai Uniót elutasítja.
Véleménye szerint Európa legnagyobb kihívása maga az unió.
Gerard Batten kijelentette: „az
unió költségvetésének 15 százaléka
tûnik el a csalások következtében”, majd hozzátette: „a pénzeket nagyon könnyû ellopni, és bûnözõk
teszik rá a kezüket a mi adónkból származó forrásokra”. A londoni politikus pártjának célja, hogy
Nagy-Britannia kilépjen az unióból, és megszûnjön
jelenlegi munkahelyük, az Európai Parlament (EP).
Az Európai Unió buta politikájának példája, hogy
évente 12 alkalommal átköltözik az EP Brüsszelbõl
Folytatása a 2. oldalon

A Jobbik támogatja a
TB-mentõ népszavazást
A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja a több biztosítós egészségügyi rendszer
elutasításával kapcsolatos népszavazás civil
kezdeményezését.
Az agresszív kisebbséget képviselõ SZDSZnek a szakmai és érdekvédelmi szervezetek
véleményének figyelmen kívül hagyásával,
valamint a társadalmi és a politikai elutasítás
ellenére sikerült a terveit a többséggel szemben keresztülvernie.
Ezért a Jobbik kiáll a civil kezdeményezés
mellett, azt lehetõségei szerint mindenben támogatja.
A társadalombiztosítás ugyanis nem lehet
préda, az emberi élet értéke nem függhet a
pénztõl, az egészségügy pedig nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy.
Balczó Zoltán
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JOBBIK – A NEMZETI ÉRDEKKÉPVISELET PÁRTJA
„Az Európai Unió puha kommunizmus...” Folytatás az 1. oldalról

Strassbourgba, amely évente 200 millió euróba kerül. Ehhez
az összeghez a brit és magyar emberek pénzei is keményen
hozzájárulnak. „Az unió egy gazdasági és demokratikus
csõd” – mondta Gerard Batten.
A képviselõ abban látja a problémát, hogy az Európai
Unió kiépíti saját rendõrségét, és ezzel megakadályozhatja
egy ország kilépését. Nagy-Britannia polgárainak ugyanis
55 százaléka a kilépés mellett van, és ha a bevándorlás viszszaszorítását csak a kilépéssel lehet elérni, akkor ez az arány
70 százalék. A 2004-es választásokon harmadik legjobb eredményt (16,1 százalék) elérõ párt képviselõje népszavazást
rendezne hazája uniós tagságáról.
„Szigorítaná a bevándorlást a Brit Függetlenségi Párt”
– jelentette ki a mûsorban Gerard Batten, hiszen a szervezett
bûnözés Londonban a bevándorlókhoz, és különösen az
unión kívüli bevándorlókhoz kötõdik, akik mindig az emberi jogokra hivatkoznak. A bevándorlás kérdése miatt is
szavazott a párt a posztkommunista államok, köztük Magyarország felvétele ellen.
„A magyarok feláldozták a demokráciát és a szuverenitást az unió oltárán” – mondta el a képviselõ, aki elmondása
szerint világéletében a kommunizmus ellen volt. Véleménye
szerint Magyarország feláldozta szabadságát, hiszen az
uniós törvények felülkerekednek a nemzeti törvényeken.
Az Európai Unió szocialisztikus, központosított politikai
formáció, amelynél a hatalom az elit kezében van, akik
nem törõdnek azzal, hogy mit mondanak az emberek. „Ez
nem más, mint puha kommunizmus” – fejezte be az interjút Gerard Batten.
www.barikad.hu

A Jobbik tisztára mosná
Wass Albert nevét
Wass Albert magyar írófejedelem századik születésnapjáról emlékezik meg közleményében a Jobbik Oktatási és
Kulturális Kabinetje, egyúttal számon kérve a parlamenti
pártokat a név tisztázásának elmaradása miatt. Alább a legerõsebb parlamenten kívüli párt közleménye olvasható:
„Száz esztendeje született meg Válaszúton Wass Albert,
a XX. századi magyar irodalom kiemelkedõ alakja. Az erdélyi írófejedelem 1934-ben méltán kapta meg a Baumgartendíjat, a kommunizmussal való következetes szembenállása
miatt azonban Kossuth-díjat nem kaphatott – egészen a
2003-as alternatív Kossuth-díjig.
Az írót 1945 után háborús bûnösnek nyilvánították Romániában. Wass Albert az emigráció keserû kenyerét választotta. Legtöbb mûve is ekkor íródott. Könyveibõl kitûnik
mérhetetlen haza- és népszeretete, mely a Jobbik szerint
példaértékû nem csak az ifjúság, de az egész magyar társadalom, az egész nemzet számára.
Miután a magyar parlamenti garnitúra tavaly nem emlékezett meg Árpád fejedelemrõl, a Jobbik idén még csak fel
sem tételezi azt, hogy bármelyik parlamenti párt is méltassa
Wass Albert érdemeit.
A Jobbik ezzel szemben minden lehetséges módon tisztára kívánja mosni az írófejedelem kommunisták és románok által befeketített, a magyar politika „jeles” képviselõi
által sárosan hagyott nevét.”

Mentsünk meg
egy református óvodát!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
a tavalyi sikeren fellelkesedve elhatározta, hogy az idei évben
is folytatja az adománygyûjtési akciót az Erdélyben lévõ
Vajdaszentivány település református óvodájának megmentése
céljából. Pénzadományt gyûjt, melyet az idei évben is személyesen szeretne eljuttatni az ottani egyházközség részére.
Vajdaszentivány (Románia, Voivodeni) az erdélyi Mezõségen található, 18 km-re Marosvásárhelytõl. Kb. 3000 lakosa
van, melynek 30-40%-a román és cigány nemzetiségû család.
Mint a szomszédos falvakban, itt is a magyarok és a cigányok
református vallásúak.
Az egyházközség a román államtól visszakapta a református óvoda épületét, azonban az olyan állapotban volt, hogy
oktatási célokra nem lehetett használni. A tavalyi pénzadományok segítségével azonban annyit javítottak az óvodaépület állagán, hogy õsszel lehetõvé vált az épületben a
tanévkezdés. Az eredményt nem csak az óvoda külalakjának
változásában lehetett lemérni az elsõ iskolai napon, hanem a
szülõk és a gyerekek közös örömében is, amit a szemek csillogása, valamint a szívekben rejlõ és az arcokon megmutatkozó
mosoly juttatott kifejezésre. Végsõ eredmény és az ebbõl fakadó öröme a faluközösségnek akkor lesz, amikor a teljes
épületet sikerül majd felújítani.
Ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete arra kér minden jóérzésû embert, hogy tehetségéhez
mérten segítsen abban, hogy megmenthessük a jövõ számára
ezt a magyar anyanyelvû református óvodát és a magyar ajkú
gyermekeket.
Amennyiben módjában áll segíteni munkánkat, azt a
Jobbik Magyarországért Mozgalom 11705008-20485643-as
bankszámlaszámára való átutalással, vagy bármely OTP-fiókban való befizetéssel teheti meg. A Megjegyzésnél kérjük feltüntetni: „Adomány Vajdaszentiványnak.”
Minden anyagi segítséget nyújtó ember nevét a Gerjemente
hírlevelünkben és a Jobbik központi honlapján közzé tesszük.
Bõvebb információ: Korondi Miklóstól, a Jobbik ceglédi elnökétõl személyesen (Cegléd, Kút u. 12.), este 18 óra után, vagy a
06-70-944-3556-os és az 53-316-266-os telefonszámon kapható.
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Wass Albert:

Hontalanság hitvallása

Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.
Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok,
mert hiszek a jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok,
de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar.
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ERÕSÖDÜNK. TARTS VELÜNK!
Ibolyán túli üzenet...
Lesz még magyar jövõ? Az MDF-hez hasonlóan a
Magyar Gárda is vallja, hogy az agresszív szélsõségek
ellen a leghatározottabb módon fel kell lépni. Ezt tette
Tatárszentgyörgyön is. Nem ült ugyan íróasztalhoz végeláthatatlan papírokon összesíteni a statisztikákat, nem
keresett paragrafusokat pro és kontra, nem nyitott vitaesteket, nem próbálta elkendõzni a szomorú valóságot,
egyszerûen csak meghallgatta a kisemberek panaszait.
Azokat a panaszokat, amelyeket Önök, tisztelt pártok,
inkább elodáznak, sõt, megoldásképpen inkább olybá
veszik, hogy nincsenek is. Mert ez dukál a nyakkendõs
Európa-stílushoz.
Csakhogy, tisztelt Dávid Ibolya, nem csak bársonyszék
van, luxusvilla és luxusautó, ha kicsit leszállna magasságaiból, sõt, idõnként az autójából is, hamar szembenézne
a hétköznapi gondokkal. Elcsépeltnek tûnik a „költözzön
csak ide, és meglátja”? Húzza ki a szõnyeget a lábunk
alól, tegye meg: éljen magánemberként, gyerekekkel
Tatárszentgyörgyön, Ercsiben, Hajdúhadházon...
Talán átélhetné, milyen érzés az örökös rettegés, vajon
hazaér-e a gyereke. Próbálja meg egyszer magánemberként (ha van még magánember Dávid Ibolya) megkérdezni az embereket, milyen körülmények adottak a
számukra. Azután tiltakozzon bátran, hisz úgyis ez az
elvárás, tiltakozni, ordítani, így nem hallani más hangot...
A Fõvárosi Ügyészség valóban kezdeményezte a Magyar Gárda feloszlatását. Kezdeményezte! Mondja csak,
Ön, aki konzervatív párt vezéregyéniségének vallja magát, és a „békés többség” az Ön közege, miért gondolja,
hogy a demokrácia ruháiba bújva megteheti, hogy végrehajt egy ítéletet tárgyalás nélkül? Amikor még nincs ítélet,
akkor Ön melyik verziót hajtaná végre? Ezt nevezi Ön
békés megoldásnak a békés többségtõl? Vagy a Magyar
Gárdára nem vonatkozik a demokratikus döntések

alapja, miszerint mindkét fél hallgattasson meg? Mégis,
milyen személyes kontaktusa van bármelyik gárdistával?
Milyen beszámolót hallgatott Ön meg közemberektõl,
akik kétségbeesésükben inkább elköltöznek szülõfalujukból? Akkor is ezt gondolná, ha egyszer összehívnánk
minden olyan családot – nemzetiségi hovatartozásra való
tekintet nélkül –, akiket megélhetési bûnözés címszó alatt
megloptak, megerõszakoltak, bántalmaztak? Ott megpróbálna aláírásokat gyûjteni a Magyar Gárda ellen? Vagy
meggyõzné õket, hogy mindahányan szélsõségesek, kirekesztõk és félelemkeltõk?
Igen, õket bizonyára kiszorítaná az utcákról, melyeket
nyílt levelében magáénak érez. De nemcsak köves utcák,
földutak is vannak. Azokat is felvállalja?
Kirekesztõnek titulálja a Magyar Gárdát. Igen, igaza
van, amennyiben arról beszélünk, hogy a Magyar Gárda
kirekeszti a bûnözést, kirekeszti a lehetõséget, hogy a
törvény egyoldalú legyen, hogy az emberek rettegjenek
saját otthonukban. Mondja csak, nem érzi kirekesztõnek,
hogy kirekesztené a Magyar Gárdát? Nem érdekes, hogy
a 3152 település elenyészõ százaléka értett egyet az Ön
kirekesztõ felhívásával?
Ezennel felszólítunk minden magyar embert, határolódjon el minden olyan politikustól, aki elhatárolódik a hétköznapi ember gondjaitól! Nyilvánítsuk nemkívánatosnak az antidemokratikus döntéshozást, melyben nincs helye a másik fél véleményének! Szorítsuk
ki utcáinkról a bûnözést! Mert az Ön utcája a mienk
is. És ismerjük el, ez mégiscsak így a demokratikus...
(egy magyar édesanya, gárdista-feleség)

Ui.: A ceglédi képviselõ-testület többsége – 10 tartózkodás, 4 nem és 7 igen szavazattal – elutasította a helyi
MDF képviselõjének az indítványát, mely arról szólt,
hogy „Nyilvánítsák nemkívánatos szervezetnek a Magyar
Gárdát és társszervezeteit.”

Gyõrben már járt a Jézuska
A Gárda gyõri Karácsonya 2007.
december 19-én, szerda este 18 órakor
volt. A Magyar Gárda kisalföldi szakasza hagyományteremtõ szándékkal
megrendezte elsõ karitatív jellegû rendezvényét, mellyel a Família Nagycsaládosok egyesületének nehézsorsú családjait támogatta.
Az összegyûlt adományokat (közel
600.000 Ft értékben) a gárdisták adták
össze, noha legtöbbjük szintén minimálbért, vagy az átlagos fizetéshez
képest csekély összegeket keres!
Sajnos a nagy cégek sorra elzárkóztak
a felkérés elõl, hogy utalvánnyal, vagy
tartós élelmiszerrel segítsék az ügyet.
Köszönjük azonban azon jószándékú emberek és kisvállalkozók felajánlá-

sait, akik szembe mertek szállni a jelenleg uralkodó „Demokratikus Diktatúrával” és nyíltan vagy burkoltan, de kiálltak elveink és küldetésünk mellett!
Gyertyás János, a Família Nagycsaládosok Egyesülete elnöke kihangsúlyozta, örül annak, hogy akad olyan
szervezet, aki a sokgyermekes családokban látja a nemzet jövõjét. Az egyesület politikától és pártbeli nézetektõl
függetlenül mindenki segítségét elfogadja, így természetesen a Magyar
Gárdáét is.
Gyertyás János kijelentette, számítanak a Gárda további segítségére, s
különösen nagy örömmel fogadta azt
a felajánlásunkat, hogy a nyári szünidõben hagyományõrzõ táborokat
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szervezünk, ahová azok a gyerekek
jöhetnek el költségmentesen, akiknek
a nehéz anyagi körülményeik miatt
esélyük sem lenne nyaralásra.
A Família Nagycsaládosok Egyesületének szervezett estén 21 család 85
gyermeke vehette át a Gárda adományát, ezenkívül még nyolc 4-5 gyermekes család segélykérõ szavának tudtunk eleget tenni szerte a megyében.
A megajándékozottak között több
olyan család is volt, akik állítólag a
Magyar Gárdától megfélemlített, rettegésben tartott kisebbséghez tartoznak.
Érdekes módon a szemekben nem rettegést, hanem örömkönnyeket láttunk!
Az ilyen jellegû események sajnos
nem érik el a magyar média ingerküszöbét sem helyi, sem országos szinten.
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A JOBBIK A PARLAMENTEN KÍVÜLI LEGNAGYOBB PÁRT!
POFOSZ-est

185 éves a magyar himnusz

A POFOSZ (Magyar Politikai Foglyok Szövetsége) helyi
csoportja Örökség címmel ’56-os, zenés, irodalmi megemlékezést tartott 2007. december 5-én 17 órai kezdettel. Az
estnek a Református Nagytemplom gyülekezeti kisterme
adott helyszínt, amelyért köszönetet mondunk Lizik Zoltán
nagytiszteletû lelkipásztor úrnak.
A közönség szerint a témának megfelelõ színvonalon
sikerült megjeleníteni a magyar történelemnek ezt a fájdalmasan szép, és tiszta örökségét, amit a tragikus forradalmunk és szabadságharcunk jelentett és jelent a mai napig.
Többek közt részletek hangzottak el Bibó István, Csurka
István, Faludy György, Krassó György, Márai Sándor, Wittner Mária írásaiból/mûveibõl.
Azt érdeklõdésre való tekintettel a közeljövõben, e
tematikai mentén további estekre is sor fog kerülni (tervek
szerint tavasz elején).
POFOSZ Ceglédi Helyi Csoportja

Kölcsey
Ferenc
1832-ben lett az akkori Szatmár vármegye országgyûlési
követe, elõtte pedig
1829-tõl a térség
aljegyzõje volt. Követként, a haladó
ellenzék szónokaként az ország függetlenségéért, a magyar nyelv hivatalossá tételéért, a polgárosodásért és a
jobbágyság terheinek csökkentéséért
állt ki, s politikusi
küzdelmét Országgyûlési naplójában
örökítette meg.
A költõ 1823. január
22-én Szatmárcsekén fejezte be a Himnusz megírását, s a
januári idõpont 1989
óta a magyar kultúra napja.

FELHÍVÁS!
Kérünk minden jóérzésû magyar embert, hogy ha otthonában vannak magyar írók által írott fõként mese, vagy szépirodalmi, illetve magyar történelemmel foglalkozó könyvek, amelyeket szívesen odaajándékozna a Kárpátalján élõ magyaroknak, akkor kérjük, hogy könyvadományát vigye be a Hadak
Útja Nemzeti Könyvesboltba (Cegléd, Teleki u. 18. sz.).

TAGTOBORZÓ

Gerjesztõ

Ha elege van az elmúlt 18 év dagonyázásából, az ország
kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretne ezen változtatni, akkor várjuk a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Szervezetébe. Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os
telefonszámon.

Vádat emelhet Krakkó ügyésze egy holokausztiparban
dolgozó zsidó „történész” ellen a lengyel nép rágalmazása miatt. Lengyelországban 3 évre megy hûvösre, aki az egész
nemzetet a nácik vagy a kommunisták által elkövetett bûnökben való részvétellel vádolja (ld. bûnös nemzet, utolsó
csatlós, született antiszemiták, stb.)
***
Találós kérdés: 1. Európában van egy ország; 2. Ebben
AZ országban van egy város; 3. Ebben a városban van egy
ház; 4. Ebben a házban van egy kislány; 5. Ennek a kislánynak:
– bezárták AZ iskoláját,
– AZ anyukáját kirúgták a munkahelyérõl,
– AZ apukáját leszázalékolták, mert kilõtték a szemét a rendõrök,
– a közeli kórházat megszüntették,
– a városba vezetõ vasutat felszámolták.
Melyik országban él a kislány?
***
Az ideiglenes magyar kormány mielõbb szeretné létrehozni
a több biztosítós egészségügyi ellátási rendszert. Ugyanakkor
megdöbbenve láttuk a híradásokban, hogy Hillary Clinton az
amerikai elnökjelöltségért folytatott küzdelemben azzal tudott
elõnyre szert tenni, hogy a drága magánbiztosítókkal szemben,
szeretne egy szolidaritáson alapuló egységes egészségbiztosítási rendszert létrehozni. Hogy is van ez, balliberálisok?

FIGYELEM!
Ha kiolvasta a Gerjemente c. nemzeti hírlevelünket, akkor
kérjük, adja tovább ismerõsének! Köszönjük!

KERESSE AZ
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Kárpátia c. havilapot, mely megjelenik
minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK,
MEGÉRI!

AJÁNLJUK a www.jobbik.hu,
a www.magyargarda.hu,
a www.kuruc.info, a www.barikad.hu,
és a www.magyartaltos.info honlapokon történõ folyamatos
tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk az
ECHO TV mûsorait (pl. minden vasárnap reggel 8-9 óráig
Pörzse Sándor mûsorát, a PÖRZSÖLÕT láthatják).

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik kéthavonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
4. oldal

