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„HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENI
ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!”

GYÁSZKERETES BÉKE
Trianon – azaz az elsõ világháborút Magyarjanuári beszéde bizonyítja: „Az, ami miránk vár,
ország számára hivatalosan is lezáró békeszerzõnemcsak a magyarság sorsát fogja eldönteni,
dés 1920. június 4-i, a Versailles-i Trianon-kastélyhanem az európai békének a tartósságát is fogja
beli aláírása – egyike a legmeghatározóbb eseméjelenteni. Egy igazságos béke az európai civinyeknek a magyar állam és nemzet történetében.
lizációnak nyugalmát, békéjét, biztonságát fogja
Ezzel jutott érvényre a háborúban gyõztes Szöjelenteni, egy igazságtalan béke egy újabb öngyilkossági
vetséges és Társult Hatalmak (azaz
kísérlete lesz Európa békéjének.”
az antant és közép-európai szöEzek a szempontok azonban
vetségesei) döntése, amivel a törté„természetesen” nem számítottak a
nelmi Magyarországot feldaraboldöntés meghozásakor. A fõ cél az
ták, nemzetállamok létrehozása címén
említett három szomszédos állam
megteremtették Európa egyik legnatúlzott területi igényeinek kielégítése,
gyobb nemzeti kisebbségét.
ezáltal az õ antant-barát politikájuk
Ez a – Magyarország érveinek
hosszú távú (késõbb sikertelennek
meghallgatása nélkül hozott – dönbizonyult) biztosítása, valamint Matés okozta, hogy 3,2 millió magyar
gyarország gazdasági talpra állásának
nemzetiségû ember (néhány évnyi
nehezítése volt. Írásunknak nem célideiglenes visszacsatolástól eltekintja semmiféle uszítás a környezõ orMóra László:
ve) azóta is más nemzetek országászágok vagy nemzetek ellen – az
ban, azok lenézésétõl körülvéve,
évszázados, máig tartó problémák
(részlet)
nemritkán kirekesztettségben kénymegoldására pedig nem lehet alkalHa kis Hazámnak csonka képe
telen élni.
mas. Mindössze azt szeretnénk, hogy
Szemembe könnyet hinteget,
Történt ez annak ellenére, hogy
sokan megismerjék a Trianonnal kapHa vérem messze síró vére
megoldható lett volna majdnem minden
csolatos történelmi tényeket; hogy
magyarlakta területnek a határokon
minél többen tisztán lássák, mit és
Felém segélyért integet:
belül hagyása. A kívül rekedt magyar
miért követtek el nyolc évtizede –
Imádkozom egész Bánatország
többségû területek ugyanis jobbára
többek között – a magyarok ellen.
Letiport földjeért,
a jelenlegi határok mellett, egy
Forrás: http://www.trianon1920.
Imádkozom egy árva ország
tömbben helyezkednek el. Ez alól
hu/hun/index.htm
Fájdalmas könnyeért.
egyedül a nemzettesttõl távolabb
***
esõ Kelet-Erdély kivétel, de az öszAz elmúlt években a Jobbik helyi
szefüggõ, színmagyar lakosságú terület ott is
szervezetei sorra állítottak emlékmûveket a triamegvan.
noni tragédia emlékére és tartottak színvonalas
A szerzõdésben megállapított új határoknak a
megemlékezéseket a békediktátum évfordulóin.
magyar nemzet szétdarabolásánál közvetettebb
2004-ben – a már mûködõ szervezetek közül – a
eredménye is van: például részben ez a döntés vetette
Jobbik Ceglédi Szervezete elsõként vállalt ebben
el a második világháború kitörésének magját. A végszerepet, és állított városunkban kopjafát. Mára
sõkig fokozta a feszültséget Magyarország és
több mint 50 településen szerveznek a jobbikosok
hasonló rendezvényeket egyedül, vagy más szervehárom szomszédja: Csehszlovákia, Románia és a
zetekkel, illetve önkormányzatokkal közösen.
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság között. Ez pedig
Reméljük, hogy a hazánkat ért tragédiáról való
kiváló alkalmat teremtett a (kisebb területvesztése
megemlékezés egyre több településen válik rendellenére egy idõre ugyancsak tönkretett) Németszeressé és egyre többen ébrednek annak tudatára,
ország hitleri vezetésének, hogy ezeket az orszáhogy felelõsséget kell vállalnunk nemzetünkért.
gokat – az érdekellentéteiket kihasználva – késõbb
A tudatosság része hazánk múltjának megismea saját céljaira használja fel.
rése, mert nélküle nem lesz jövõnk!
Azt, hogy mindezt a romboló hatást elõre leKökény Ferenc
hetett látni, Huszár Károly miniszterelnök 1920.

Imádkozom
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ANNYIAN CSINÁLTÁK MÁR ROSSZUL, JÖJJÖN VÉGRE A JOBBIK!

VISSZATÉRTÜNK

A FÁJÓ TRIANON
Emberek, életek, göröngyös utak... Vonszolják rajta nehéz
sorsukat, vonszolják a terhet, mit az élet reájuk rakott, mit
nemzedékek sora felhalmozott. Egykor régen Európa várta ezt
a pillanatot, mégis ez a béke húzta meg e nemzetnek a gyászharangot.
A magyar nép 1920. június 4-e óta húzza, vonszolja maga
után e terhet. Hordozza szívében, lelkében a békétlenséget.
Mikor fájt magyarnak lenni, mikor nem lehetett az igazságért
tenni, mikor a barát a barátot feledte, mikor a szülõ a távolban
lévõ gyermeket szenvedte. Mikor sokan elfeledték, mi a hon,
mi a haza. Mikor a csendben a koccintások csengték: talán
majd, egyszer valaha... Minden évre új és újabb jött, a gyermek
született, az öreg elköszönt. Csak egyvalami maradt, a keserûség, mi a lélekbõl fakadt. Megint és megint pártoskodás, belsõ
viszály, gyûlölet és harag. Mert mint mondják, nincs új a nap
alatt, a magyar se tudja helyére tenni a dolgokat.
Nem tudunk megújulni, mint a természet, nem vesz erõt
a pusztításon az élet. Pedig Wass Albert is azt írja, hogy:
„Likasszák már az égben fönt a rostát s a csillagok tengelyét
olajozzák szorgalmas angyalok”. Azt gondolhatná az ember,
ezen mennyei szerkezetre nékünk, földi halandóknak nincs
ráhatásunk. Pedig ez az olaj nem más, mint mi emberek, a mi
életünk, hitünk, akaratunk, megalkuvást nem tûrõ hazaszeretetünk.
Trianon nem azért fájó, mert szétdaraboltak egy nemzetet,
hanem azért, mert ezt a megosztottságot úgy idehaza, mint a
határokon túl, 88 éve nem tudjuk megszüntetni. Pedig ennek
a szerencsecsillagnak nagy szüksége lenne erre az emberi
olajozásra, ha megtanulnánk magunkból adni önzetlenül a
közösségnek, akkor ismét elfoglalhatná méltó helyét az égbolton. Talán nem ez lenne a legnagyobb, de az egyik legszebb
fényû, az biztos...
Zsengellér József

A Jobbik 12 pontja
Trianon ledöntéséért
1. Magyar állampolgárság megadása minden határon
túli magyarnak, bárhol is éljen a világban.
2. A székelyföldi területi autonómia törvény általi szavatolása.
3. Területi autonómia a felvidéki magyarságnak.
4. A Délvidéki Társnemzeti Régió létrehozása.
5. Önálló magyar járás Kárpátalján.
6. Önálló magyar egyetem, fõiskola Kolozsvárott,
Beregszászon, Szabadkán, Pozsonyban.
7. A csángó magyarok anyanyelvének szabad használata.
8. Társadalmi vita a trianoni diktátumról.
9. Június negyedikének nemzeti emléknappá minõsítése.
10. Wass Albert személyének rehabilitációja.
11. Magyar családi-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ programjának kidolgozása szerte a
Kárpát-medencében.
12. A kárpát-medencei sportklubok magyar bajnokságokban való indítása.

A Jobbik Ceglédi Alapszervezetének néhány tagja és szimpatizánsa április végén ismét ellátogatott a Maros megyei Vajdaszentiványra, hogy pénzadománnyal segítse a református
óvoda felújítását.
A román állam által 50 évvel ezelõtt elvett és gabonaraktárnak használt kúria épületet 3 éve kapta vissza a református
egyház, romos állapotban. Mivel azon a környéken a románok
és a magyarok együtt élnek, és nem titok, hogy az állam a román nyelvû oktatási és kulturális intézményeket részesíti
elõnyben, így a magyar nyelvû óvodai foglalkoztatás nem volt
igazán megoldott. Ahol pedig ez a lehetõség nem biztosított,
ott az asszimiláció felerõsödik.
Dénes Csaba református lelkész azonnal kapott a lehetõségen
és az egyháznak visszaadott épületben beindította a magyar
nyelvû foglalkozásokat. A román közegészségügyi hatóság
azonban, látva az épület állapotát és hiányosságait, ultimátumot intézett a helyi református közösséghez, miszerint, ha az
általuk adott határidõig az épületet nem újítják fel kívül-belül,
akkor a magyar gyermekeknek román óvodába kell járniuk,
mert az állam visszaveszi az ingatlant. A lelkipásztor mozgósította az erdélyi és magyarországi, valamint a holland testvéregyházi és világi kapcsolatrendszerét, próbálta a munkálatok
anyagi és tárgyi feltételeit megteremteni. Munkáját siker koronázta, hiszen az elmúlt két évben a felújítás oroszlánrészét elvégezték, hála a helyi emberek kétkezi munkájának, és a sok
adományozónak. Mindenki a lehetõségeihez mérten évrõl-évre,
elsõsorban pénzbeli támogatással, önzetlenül fejezte ki jobbító
szándékát. A mostani alkalommal 126 ezer forintot sikerült
átadni a lelkipásztornak, aki nagy örömmel vette át Korondi
Miklóstól a Ceglédi Jobbik támogatását.
Néhány sort érdemes szánni élményeink taglalására is.
Ahogy tavaly, most is nagy örömmel fogadtak minket a szállásadók, és mindvégig szeretetteljes vendéglátásnak voltunk
részesei. Utunk során ellátogattunk Torockóra, Parajdra, a híres
sóbányába. Megtekintettük Orbán Balázs sírhelyét Szejkefürdõn, és jártunk Énlakán, a híres unitárius faluban, amelynek temploma kazettás mennyezetérõl messze földön ismert.
Másik nagy élményünk volt Borszék, amely Európa-szerte
ismert volt borvíz forrásairól és fürdõjérõl, amikor Erdély még
hozzánk tartozott. Sajnos az utóbbi évtizedekben a gyönyörû
19. században épült villákat a sorsukra hagyták és vajmi
keveset újítottak fel belõle.
Wass Albert sírját is megkoszorúztuk a marosvécsi Kemény
kastély kertjében. Az egyetlen nehézséget az okozta, hogy a
koszorúnkat alig tudtuk elhelyezni, a többi miatt, amelyek
beborították a híres író sírhelyét. Találkoztunk Bartha József
holtmarosi lelkésszel is, aki amellett, hogy Wass Albert fiának
a sógora, felvállalta az író újratemetésének szervezését és emlékének ápolását.
Utunk során ismét bebizonyosodott, hogy Erdélyben járni
nemcsak kikapcsolódást, szórakozást jelent, hanem sok-sok
tanulságot is. Zárásként álljon itt Szabó Dezsõ gondolata: „Minden magyar felelõs minden magyarért.”
Kökény Ferenc
Ezúton is szeretnénk tolmácsolni a vajdaszentiványiak
köszönetét a következõ személyeknek és szervezeteknek:
Horváth Irén, Domján Péter, Nyulas Balázs, Rózsa József,
Klément János, Monori Ferenc, Asztalos Attila, Kiss
Attila, Ungvári Mihály, Korondi Miklós, ifj. Kardos
Ferenc, Kökény Ferenc, Zsengellér József, Kacsó István,
a Jobbik Ceglédberceli és Soroksári Szervezetei.
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JOBBIK – A PARLAMENTEN KÍVÜLI LEGNAGYOBB PÁRT

Szükség van-e
egy valódi
rendszerváltásra?
„Igen, szükség lenne valódi rendszerváltozásra. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi,
profitorientált és pénzközpontú Magyarország helyett emberközpontú lenne hazánk. Az intézkedések meghozatalakor
nem az lenne a kérdés, hogy „mennyi
profitot hoz?”, hanem, hogy „mi a jó az
embereknek?”. A másik fontos változtatnivaló: nyíltan és elkötelezetten Magyarország, a magyar nép jövõje kell, hogy
iránytût jelentsen a döntéshozóknak; a
globális nagytõke és egyéb külföldi érdekcsoportok kiszolgálását nyíltan viszsza kell utasítani. A „magunkfajták” ezt
keressék a választási programokban, s az
emberközpontú, a magyar jövõt, a magyar embert középpontba állító, és ezt
nyíltan, köntörfalazás nélkül vállaló pártot.”
Morvai Krisztina, büntetõjogász
*
„A rendszerváltozás megtörtént. Rossz
irányba. Ezért van most szükség egy
újabbra, az igazira. A neoliberalizmus
szabadossága helyett a szabadság rendjére, individualista önmegvalósítás helyett közösségben létre, lakosság helyett
nemzetre, a fogyasztás mammonja helyett Istenre.”
Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke
*
„Most és már régebben is az elõrehozott
választás kérdésével kellett volna foglalkozni a parlamenti pártoknak. Hiszen
2006 szeptembere óta az utca embere
tényként kezeli a kormány illegitimitását. Tévedés ne essék, bûnösök közt cinkos, aki hallgat, tehát a parlamenti pártok összességét terheli a felelõsség minden egyes ámokfutással töltött nap miatt.
Habár az is lehet, hogy csak a sok-sok
elhatárolódás miatt idáig nem sikerült
ezzel a kardinális kérdéssel foglalkozni
a „politikusainknak”.”
Petrás János, a Kárpátia énekese

Köszönetnyilvánítás!
A Gerjemente egy régebbi számában
felhívást tettünk közzé, amelyben könyvek adományozását kértük az olvasóktól. A könyveket Kárpátaljára szántuk.
Örömmel közöljük, hogy 450 db kötet
gyûlt össze. A kiszállítást és terítést a
Kárpátaljai Ferences Alapítvány fogja
végezni. Köszönjük a leendõ olvasók
nevében is!
Csuri Károly

Vona Gábor nyílt levele Orbán Viktorhoz
Tisztelt Elnök Úr!
Sokáig gondolkodtam, reagáljak-e azon kijelentésére, amelyben pofonokkal
fenyegette meg a Magyar Gárdát. Egyrészrõl az elmúlt idõszak tapasztalatai
alapján semmiféle érdemi válaszra nem látok reményt, másrészrõl nem szeretem
a lövészárkon belüli vitákat. Végül úgy döntöttem, a legjobb, ha a dolgot a
helyére tesszük. A mondat ugyanis nem csupán a gárdistákra, a pártolókra vagy
a több százezer szimpatizánsra, hanem a Gárda mellett kiálló, közismert
személyekre nézve is súlyos sértés volt. Mivel mindegyikük felsorolására nem
volna hely, csak néhányukat említem: Wittner Mária szabadságharcos (a Gárda
zászlóanyája), Morvai Krisztina büntetõjogász, jogvédõ, Für Lajos honvédelmi
miniszter, Hegedûs Lóránt református püspök, Usztics Mátyás színházigazgató,
Szentmihályi-Szabó Péter költõ, író, Pörzse Sándor újságíró és még sokan mások.
A legjobb lett volna persze, ha azonnal cáfolja, hogy ilyen öntelt szavak
valaha is elhagyhatták az Ön száját. Nem tette. A „hallgatás beleegyezés” törvényszerûsége alapján így levelem hátralevõ részében bizonyítottnak veszem a
kiszivárogtatást. (Ha a késõbbiek során mégis kiderülne, hogy ilyen kijelentés
nem történt, úgy néhány soromat tekintse tárgytalannak.)
Ön a választási vereség után azt ígérte, mindenkit meg fog védeni, akire
rátör ez a hatalom. Az azóta eltelt idõben a Gárdára zúdulónál aljasabb és súlyosabb támadás senki más ellen nem irányult. Ön és a Fidesz mégsem kelt a védelmünkre. Sõt, az elhatárolódást együtt – szinte versenyezve – végezték a balliberális oldallal. Amikor Tom Lantos gyomorforgató hazudozásba kezdett a
Gárdáról, Ön a magyarok helyett az amerikai képviselõ mellé állt. Amikor a
Zsidó Világkongresszus folytatta a rágalmazást, Ön Navracsics Tiborral írt közös
levelében asszisztált a boszorkányüldözéshez. Azóta pedig, hogy a hatalom által
kierõszakolt per megindult a Magyar Gárda Egyesület ellen, némán hallgat.
A levelem célja azonban nem ezek felhánytorgatása, hanem kérés. Kérem
Önt, hogy vegye észre és fogadja el az idõk változását! Szokjon hozzá, ha tetszik,
ha nem, hogy több lesz a zászló. A Jobbik is az Országgyûlésbe készül, a Gárda
pedig élni és erõsödni fog. Higgye el, nem csak Ön szereti ezt a nemzetet. Akik
másképp akarják ugyanazt, azokban ne ellenséget és konkurenciát lásson. Aki
magabiztos, aki valóban erõs, az nem retteg a változásoktól, az újat eltaposni
viszont a bizonytalanság és a gyengeség ismérve.
Ne az Önt körülsutyorgó haszonlesõkre hallgasson, hanem kérdezze meg a
saját pártját! A Fidesz azon vidéki vezetõit, tagjait és szimpatizánsait, akik
titokban bátorítják és pártolják a Gárda és a Jobbik munkáját. Azokat, akik közül
többen beléptek a Gárdába, vagy lettek rendezvényeink rendszeres résztvevõi,
segítõi. Akik összefogást akarnak.
Elnök Úr! Az összefogás nem szavakból, hanem tettekbõl áll. Nekünk pedig
van közös feladatunk. El kell takarítani ezt a nemzetáruló, népnyomorító kormányt, amelyre mi mindig készen álltunk és állunk a jövõben is. Bizonyára
várnak majd ránk késhegyre menõ viták az Európai Unióról, Izrael önök által
is támogatott gazdasági térfoglalásáról, a magyar földrõl, a multinacionális cégek
közteherviselésérõl, a cigánybûnözés felszámolásáról, de a kormányváltás mellett
talán együtt tudunk majd mûködni az egészségügy megmentésében, a családi
adózás bevezetésében, a munkahelyteremtésben, a turizmus felfuttatásában, stb.
De mindezekhez valódi nemzeti összefogás kell, és nem a ledarálás, a kiszorítás,
a megalázás, vagy adott esetben a pofozkodás.
A nemzetben gondolkodó magyarok tisztességes, áldozatkész és szerény
emberek, és nem szavazógépek. A „magunkfajtákra” ne csak négyévente legyen
szükség az urnáknál, hogy aztán tovább lehessen udvarolni a kádárista baloldalnak vagy a pesti liberálisoknak. A változáshoz szükségünk van egymásra! Egy
bocsánatkérés ezért most sokat jelentene!
Tisztelettel:
Vona Gábor
a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Gárda Egyesület elnöke
U.i.: Nem az a legény, aki adja, hanem az, aki állja.
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Megemlékezés Trianonról
Újszilváson

Igen, MSZP!
A március 9-i népszavazás után Gyurcsány kijelentette, hogy:
„a párt politikája változatlan marad.” Azaz: folytatódik a
hazudozás, ködösítés. Ez szinte azonnal leleplezõdött, hiszen a bejelentett 250 milliárdos adócsökkentésnek már se
híre, se hamva. A 2002 óta tartó ámokfutás néhány „eredményének” taglalása vagy bejelentése rendre elmarad a Népszabadságból. Például az alábbi tényeket hiába keressük a
vörös brosúrákban:
Egész Európában csak Belgiumban fizetnek több adót,
mint mi.
Csehországban és Szlovákiában ugyanazért a munkáért
30-60%-kal nagyobb a nettó bér, mint nálunk.
A nettó átlagkereset már Mexikóban(!) is magasabb, mint
Magyarországon.
Franciaországban egy házas, közepes jövedelmû, 2 gyermeket nevelõ szülõktõl 7%-ot von le az állam, míg nálunk
akár 40-50%-ot is.
Magyarországon 4 millió ember él a létminimumon vagy
alatta.
A sort lehetne folytatni: a nemzet, a család, az egyén tervszerû-szisztematikus lezüllesztése, szétverése, pusztítása.
Tényleg ezt akarjuk? Meddig tûrjük még?
Csuri Károly

T Á J É K O Z T A T Ó
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elmúlt
hetekben, Pest megyében a következõ településeken
alakultak Jobbik szervezetek: Nyársapát, Dunaharaszti,
Felsõpakony, Tápiószecsõ.
Szervezetalakításra vár: Dabas, Taksony, Ráckeve, Gyál,
Nagykõrös, Dánszentmiklós. Az ország többi megyéjében
is hasonló aktivitással alakulnak meg új szervezeteink.
Azért tartjuk fontosnak, hogy a párt fejlõdésérõl is beszámoljunk, mert a média általában semmit, vagy
negatív hangnemben kreált, sokszor alaptalan információval tájékoztatja az adófizetõ állampolgárokat.
A Jobbik taglétszáma az elmúlt esztendõ alatt megduplázódott. Az ország állapotát, és a parlamenti
pártok agóniáját látva egyre több nemzetéért aggódó
honfitársunk csatlakozik hozzánk tagként vagy pártolóként.
Egyre többen gyûlnek a Jobbik köré: tettrekész hazafiak, jobboldali egyesületek, szakmai szervezetek.
Nemzeti szövetség kovácsolódik. Ön sem hiányozhat!

VAN MÁS VÁLASZTÁS, VAN ÚJ ERÕ.
JÖJJÖN VÉGRE A JOBBIK!

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 állíttatott a trianoni békediktátum létrejöttének 87. évfordulóján, melynek egy esztendõs
fennállása alkalmából MEGEMLÉKEZÉST ÉS KOSZORÚZÁST TART 2008. JÚNIUS 06-ÁN (PÉNTEKEN) 17.30 ÓRAKOR. BESZÉDET MOND: VONA GÁBOR, A JOBBIK
ELNÖKE. A megemlékezésre és koszorúzásra tisztelettel és
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.

Megemlékezés Trianonról
Ceglédbercelen
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a
trianoni békediktátum 88. évfordulóján tartandó fáklyás felvonulásra. TALÁLKOZZUNK JÚNIUS 7-ÉN ESTE 20.30-KOR
A KOSSUTH LAJOS UTCAI HARANGLÁBNÁL. Emlékezzünk együtt Magyarország legnagyobb tragédiájára! Kérjük,
aki tud, fáklyát, teamécsest hozzon magával.

KIRÁNDULÁS
A Jobbik Ceglédi Szervezete kirándulást szervez 2008. JÚLIUS
19-ÉN ÓPUSZTASZERRE ÉS KISKUNMAJSÁRA az 56-os
múzeumhoz, ahol megkoszorúzzuk Pongrátz Gergely sírját.
Jelentkezni lehet Monori Ferencnél, a 06-70-334-6243-as telefonszámon.

TAGTOBORZÓ
Fiatalok és idõsebbek, nemzeti érzelmû magyarok, ha elegetek
van a parlamentben vegetáló pártokból, az ország kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretnétek ezen változtatni, akkor
várunk benneteket a Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezeteibe. Jelentkezni lehet: Cegléden a 06-70-944-3556, Ceglédbercelen a 06-20-390-5000 telefonszámon.

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 11én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A Kárpátia a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem siránkozik,
hanem a megoldást, az alternatívákat keresi és gyûjti össze.

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

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

