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HITELES NEMZETI PÁRTOT AZ ORSZÁGGYÛLÉSBE!

Egy választás margójára
A ferencvárosi idõközi választásokat megelõzõen politikusok és politológusok szájából
elhangzott, hogy az eredmények elõrejelzésül szolgálhatnak
a jövõre nézve.
Ebben az olvasatban nézzük
meg a Jobbik szemszögébõl a
történteket. A kampány során
Novák Elõdnek, a Jobbik által
delegált választási bizottsági
tagnak sikerült feltárnia több
párt által elkövetett bizonyítható választási csalást. Nem
indulhatott az MDF, a Tomcatféle Szociális Zöld Párt és a
MIÉP. Az SZDSZ-nek a haja
szála sem görbült, de ezt megszokhattuk már az elmúlt 20
esztendõben. Nagy meglepetésre a Fidesz sem maradt ki a
sorból, mert bizonyíthatóan
olyan névsort adott át a MIÉPnek, amelyen olyan ferencvárosi
polgárok adatai szerepelnek,
akik jóhiszemûen adták oda
kopogtatócéduláikat a fideszes
aktivistáknak vagy vitték be a
helyi pártirodába Bácskai János
részére. 415 fideszes szavazó
adatai ezek után rákerültek a
fénymásolt MIÉP-es kopogtatókra. Több becsapott Fideszszimpatizánst felkeresett Novák

Elõd, akik felvállalták azt, hogy
aláírásukkal hitelesítik az általuk elmondottakat, hogy õk a
Fidesznek adták le az ajánlószelvényeiket.

Mi történt? A Jobbik, amely
nem vett részt az elmúlt 20 esztendõ „gazemberségeiben”, feltárta a csalásokat, majd a megmérettetéskor, ha a két forduló
eredményének átlagát nézzük,
akkor 8%-ot szerzett, egy hagyományosan balliberális kerületben. Ráadásul a Jobbikot
nem szokta keblére ölelni a média. Vagy semmit, vagy rosszat
írnak, mondanak, mutatnak
róla, amellyel dezinformálják a
közvéleményt.
A sikeres szereplésbõl az következhet, hogy egy országgyûlési választás esetén a nemzeti

A szkíták
2009. február 6-án (pénteken) 18 órakor és február 20án (pénteken) 18 órakor Szántai Lajos történész, kutató
elõadást tart a szkítákról. Helyszín: Református Nagytemplom gyülekezeti terme.
Mindenkit szeretettel vár a Cigle Hagyományéltetõ Egyesület!

radikálisok be fognak jutni a
parlamentbe. Adja az Isten!
Tartanak a Jobbiktól, mert akinek van félnivalója, annak vaj
van a füle mögött. Ahogy a
Jobbik a kampány során feltárta
a csalásokat, erejének és lehetõségeinek tekintetében megteheti
ezt az ország házában is. A 8%
komoly eredmény, amelyet az
Országos Választási Iroda sem
tud „elfedni”. Ugyanis volt egy
stiklije a „tisztelt” intézménynek. 2008 december 14-én a
kartali polgármester-választáson a Jobbik jelöltje, Koncz Balázs 9,86%-ot ért el. Azonban a
www.valasztas.hu honlapon
majdnem 5%-al kisebb eredményt tüntettek fel. A közvélemény-kutatásokat cáfoló, a
parlamenti küszöb duplájához
közelítõ Jobbik-siker ezért sem
jelent meg a hírekben. Az MTI
az elsõ két helyezettrõl tudósított, a harmadikat nem említette. Késõbb aztán megjelent a
tényleges eredmény, de akkor
már annak nem volt hírértéke.
Vajon az elírás véletlen volt?
Ezek után mi várható egy
nagy, sorsdöntõ megmérettetésen? Mindenesetre remélhetõleg sokakban felmerül az, hogy
tényleg rendszert kell váltani.
Kökény Ferenc
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JOBBIKOT AZ EURÓPAI PARLAMENTBE!
Dr. Morvai Krisztina
nem hátrál meg

Lesz-e béke,
az agresszió után?

Szerkesztõségünk tudomására
jutott, hogy a nemzetközileg elismert jogásznõt, a Jobbik EPlistavezetõjét többször is megkeresték ajánlatokkal, hogy ne a
Jobbik színeiben induljon az EPválasztásokon, vagy egyáltalán ne
vállaljon szerepet a nemzeti radikálisok oldalán. Dr. Morvai Krisztina azonban a kecsegtetõ ajánlatokat visszautasította, mert úgy
gondolja, hogy ha elkötelezte magát a Jobbik mellett, akkor
ki is tart és hisz abban, hogy a nemzet ügyét a magunkfajtákkal karöltve tudja képviselni határokon innen és túl.
Személyes példamutatása remélhetõleg hatással van a
nemzet értelmiségére, amelynek java része eddig csak a fotelbõl, a televízió képernyõje elõtt vívta hatástalan küzdelmét. Igazságát az is bizonyítja, hogy az országos médiák
elhallgatják az õ szerepét. Ezúton is kívánjuk neki, hogy
küldetését sikerrel hajtsa végre.
Isten adjon neki erõt!

Megdöbbentõ és felháborodást kiváltó az az agresszió,
amelyet az izraeli „védelmi” hadsereg követett el a Gázaiövezetben. Elõször nézzük a tényeket: Izrael a Kasszámrakétákra hivatkozva indította el a háborút, amelyet a
Hamász fegyveresei lõttek ki az elmúlt 8 évben, megölve
17 izraeli embert. 2005 és 2008 között az ENSZ adatai
szerint Izrael 1250 palesztint ölt meg, s köztük 222 gyereket. Minden egyes ember halála tragédia, függetlenül
attól, hogy zsidó vagy palesztin az áldozat, s tény, hogy

Gerjemente Szerkesztõsége

Nincs elveszett szavazat,
van harmadik út!
A harmadik erõvé vált
Jobbik néhány tucattal
még növelni is tudta az elsõ fordulóban szerzett szavazatainak számát Ferencvárosban, dacára az összes
többi párt által indított
népfrontos elhatárolódásnak és a cigányok tömeges
mozgósításának. Az MSZP
gyûlöletkampánya még a
kormányzásánál is sikertelenebbnek bizonyult.
A Jobbik részvétele nélkül nem lett volna érvényes a választás, ezért a Fidesz köszönettel és hálával
tartozik. A magát demokratának hazudó, a politikai
palettáról kiszorult SZDSZ
obstrukciója miatt a mandátumhoz jutó Bácskai Jánosnak égetõ szüksége volt
a parlamenti pártokból
kiábrándultak egy jelentõs
szeletének részvételére. A

jelenlegi politikai garnitúrából a választásra jogosultak háromnegyede nem
kér, az õ körükben már 10
százalékos népszerûségnek örvend a Jobbik, melynek komoly tartalékai vannak a politikától elfordultak táborában. A Fidesznek
erkölcsi kötelessége, hogy
a választás érvényességéhez hozzájáruló jobbikos
szavazók vágyait is szem
elõtt tartva kezdeményezze a Trianon-emléknap bevezetését.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom köszönetet mond minden ferencvárosinak, hogy bebizonyították a magunkfajtáknak:
nincs elveszett szavazat,
van harmadik út!
Szegedi Csanád,
a Jobbik ferencvárosi
képviselõjelöltje

a háború kirobbanása miatt a palesztin vezetõket is terheli felelõsség. A jelenlegi „háborúban” 14 izraeli katona
esett el. Az izraeli hadsereg, amely a legmodernebb fegyverekkel van felszerelve, a december 27-e és január 19-e
között eltelt 3 hét alatt közel 1500 palesztint ölt meg,
köztük több száz kisgyereket és nõt, s további 5500-at
sebesített meg. Õk is terroristák voltak vagy csak állatok,
ahogy a Talmudban található?
A babiloni Talmud, amely a vallásos zsidó irodalom
tematikus rendszerbe foglalt gyûjteménye, a következõket is tartalmazza: „A nem zsidónak nem lehet mondani:
Ti embernek neveztettek”( Sanhedrin 59. a.). „ A gójokat
(nem zsidó) és az apró-barmok pásztorait, a rablókat az
ember ne húzza föl a verembõl, ha életveszélyben vannak, hanem hagyja õket meghalni és kézzel kell õket a
verembe letaszítani, hogy meghaljanak” (Abodazara 13.
b.). A fentiekhez hasonló gondolatokat a Talmudból a
végtelenségig lehetne idézni. A Talmud irodalma csupán
Jahve isten népét tekinti embernek, s érdemes látni, hogy
ma is a Talmud és az Ószövetség alapján próbálják alátámasztani a vérontást.
Mordeháj Elijahu, volt izraeli fõrabbi levelet írt Ehud
Olmert izraeli miniszterelnöknek, amelyben azt írja, hogy
„semmiféle erkölcsi akadálya nincs polgárok válogatás
nélküli megölésének”. A fõrabbi fia pedig úgy nyilatkozott,
hogyha szükséges, öljenek meg akár egymillió palesztint,
amíg le nem állnak a Kasszám-rakéták kilövésével.
A Jobbikon kívül egyetlen párt sem határolódott el
ettõl a kijelentéstõl, amely a hitleri mélységeket idézi,
kirekesztõ és gyûlöletkeltõ. Az izraeli hadsereg nem is
Folytatása a 3. oldalon

2. oldal
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MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRÛSÉG!
Folytatás a 2. oldalról

tétlenkedett: bevetett betiltott foszforbombát (amely
lassan ölõ égési sérülést okoz), még hivatalosan nem
rendszeresített ún. húsletépõ bombát, megakadályozta
a segélyszállítmányok bejutását a Gázai-övezetbe, s tovább lehetne sorolni az elkövetett bûnöket. Izrael természetesen „önvédelmi” háborút folytat, csak nem tudni,
ki ellen, hiszen egyes kórházakban átlagosan 100 sebesültbõl csupán 7 volt Hamász-fegyveres. Ki kell mondani, hogy GÁZÁBAN NÉPIRTÁS FOLYIK, amiért
súlyos felelõsség terheli Izrael jelenlegi vezetõit. Szerencsére szép számmal akadnak józan gondolkozású emberek Izraelben, mint például Uri Ávnéri Nobel-békedíjas
izraeli író, újságíró, aki szerint a palesztinokat vérontással vádolni „rossz tréfának, vagy egyszerûen pofátlanságnak számít”. Ávnéri is megerõsítette, hogy
a palesztin áldozatok több
mint a fele polgári személy,
köztük több száz gyerek.
A holokauszt egy szörnyû, el nem feledhetõ tragédia, ám nem adhat felmentést Izrael rémtetteihez, s az antiszemita-kártyán ma
már mindenki átláthat, hiszen azt kiáltják ki antiszemitának, aki kérdéseket mer felvetni az izraeli és cionista
politikával szemben. Valójában az izraeli vezetés az antiszemita! Egyrészt a palesztin nép is szemita eredetû,
másrészt felelõtlenség a palesztinok elnyomása, gettókba
kényszerítése, földjeik elvétele, mivel az gyûlöletet szül
a zsidó néppel szemben, s így valójában a háború csupán
néhány, világuralomra törõ pénzember érdekét szolgálja,
a palesztinok és zsidók csupán megtévesztett bábuk
ebben a helyzetben. A Gázai-övezet is egy nagy koncentrációs tábor, melyben emberek tízezrei szenvednek, százak halnak éhen, s pusztulnak el gyógyszerhiány miatt
már évek óta, hiszen Izrael 2 éve blokád alatt tartja a
Gázai-övezetet! Mikor ébred végre Izrael népe, s látja
meg a másik nép szenvedésében a sajátját? Mikor lesz
végre egy független Palesztina, s egy békés Izrael?
A Gázai-övezetben lezajlott események mellett nem
lehet elmenni szó nélkül, aki ezt teszi, az cinkosságot
vállal az izraeli kormánnyal. Hol vannak a „liberális jogvédõk”, a Tarka Magyar tüntetés szervezõi, a roma fajvédõk, s hol van Sólyom László, a kisebbségi jogok védelmezõje? Vagy õk csak akkor ugornak, s mozdulnak
meg látványosan, ha valami érdekük származik belõle?
Miért nem lépnek fel a parlamenti pártok? Hol a Fidesz
vezetése, mely a grúz-orosz konfliktus idején közleményben ítélte el az orosz agressziót (megjegyzem helyesen),
s a kistestvér (Fidelitas), mely tüntetett az orosz nagykövetség elõtt augusztusban? Most mind hallgatnak. Talán
a palesztin nép jogai mellett való kiállás nem hoz hasznot
a pártoknak, s így az „politikailag” nem korrekt?
ifj. Vangyel Tibor

Indul a második félév az
Atilla Király Népfõiskolán
Indul az Atilla Király Népfõiskola második szemesztere.
Az alulról szervezõdõ népfõiskolákon sajátos nemzeti és
keresztény életrendet tanítanak meg erkölcsi és nemzeti
érzéseikben megrokkant magyaroknak. A magyar népfõiskolai mozgalmat a hazai értelmiség szinte mindig is támogatta – ma is támogatja.
Németh Lászlónál olvassuk: „Az egész ország egy népfõiskola, mert a nép tanulni akar…” Kölcsey pedig így írt:
„Nézzetek elõre, és fiaitokat küldjétek tanulni, hogy jobbak
lehessenek, mint mi valánk…”. „Valamiféle küldetéstudat
nélkül senki sem létezhet: tagadja meg, aki akarja, a hagyományos magyar küldetés elkötelezettségét, de találjon ki
helyette mást, érvényeset, amely átsegíti ezt az élet értelmetlensége miatt öngyilkosságba menekülõ nemzetet a válságon” (Nemeskürty István).
Vagy vissza tudjuk adni a kereszténység és sajátos hazai
kultúránk becsületét, vagy beleolvadunk a globalizálódó
világba, elveszítve mindazt, ami érték, amitõl az ország újra
talpraállhat, meggazdagodhat és visszanyerheti tartását,
keresztény-nemzeti büszkeségét. Mert „eltûnnek az emlékezetüket vesztõ nemzetek” (Stanislaw Witkiewicz).
A tantárgyak: magyar történelem, magyar nyelv, rovásírás, XXI. század. A képzés ingyenes, mindenkit szeretettel
várnak a szervezõk és az oktatók!
Bõvebb információ a www.atillakiraly.hu honlapon.

Magyarnak lenni büszke
gyönyörûség!
A NEPÁLI PAPOK
2005-ben kijelentették, hogy
mindennap imádkoztak a
Földért. Most „vajúdik a
Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövõt.”
A nepáli Fehér Királyi
Kolostor vezetõje magyarországi tartózkodása idején
így szólt a magyarokhoz:
„Önök, magyarok, elképzelni sem tudják, milyen
büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi
biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök
országából fog elindulni. A
világ szívcsakrája az Önök
országában, a Pilisben található. Ez a spirituális meg-

3. oldal

újhodás már megindult
Önöknél!”
***
PIO ATYA
„Magyarország egy olyan
kalitka, amelybõl egyszer
még egy gyönyörû madár
fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még
rájuk, de egész Európában
páratlan dicsõségben lesz
részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek
van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne
erõsebben kérniük hathatós
oltalmát országukra!”
Padre Pio (1887-1968)
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
TAGTOBORZÓ

MEGHÍVÓ

Fiatalok és idõsebbek, férfiak és nõk, nemzeti érzelmû magyarok, ha elegük van a parlamentben vegetáló pártokból,
az ország kiárusításából és tönkretételébõl, és szeretnének
ezen változtatni, akkor várjuk Önöket a Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezeteibe.
Jelentkezni lehet: a www.jobbik.hu-n a Tagfelvétel menüponton történõ bejelentkezéssel.

2009. február 17-én (kedden) 18 órakor
a Kaszinóban (Cegléd, Felház u. 62.)
a Becsület Napjára
– a budavári kitörésre,
1944. február 11-12-13. – emlékezünk.
Meghívott elõadó: Szalay Róbert
hadtörténész, nyugalmazott alezredes.

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
a Kárpátia c. havilapot, mely megjelenik minden hónap
11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A Kárpátia a gondolkodó
magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem
siránkozik, hanem a megoldást, az alternatívákat keresi és
gyûjti össze.

Mindenkit szeretettel vár a Jobbik Ceglédi Szervezete!

Igen, MSZP!
„Beindultunk” – hirdette tavaly õsszel néhány óriásplakát a legújabb szocialista propagandát. Kétségtelen, e
„beindulás” elég hatékony volt, az eredmények máris itt
vannak, például Budapest-Terézváros az ingatlanjaival.
Sikerült az Andrássy út palotáira vevõt találni a telekár
töredékéért. Ez aztán a szocialista vívmány! Meg a halálra
fagyottak tucatjai, számuk már száz felett jár. Hat évvel
ezelõtt – senki nem tagadhatja – hazánk „élenjáró” volt a
kelet-európai régióban. És most? Szlovákiában már euróval
fizetnek, jövõre Lengyelország következik, de már Bukarest
is a lej leváltását tervezi. Magyarország minden téren sereghajtóvá vált. Ki ezért a felelõs?! Nyilván nem a hazugsággal
hatalomra került kormány totális böszmesége a bajok okozója, hanem a vértesszõlõsi elõember vagy talán a Magyar
Gárda minden probléma gyökere.
Tisztelt Olvasó! Ne higgye el, bármennyire is igyekeznek
sulykolni most, hogy a morális, erkölcsi és gazdasági válság
okai teljesen külföldi eredetûek. Ezt csupán Gyurcsányék
hirdetik, hogy megpróbálják kisebbíteni a saját felelõsségüket.
Egyébként a gazdasági problémákat könnyen és gyorsan
meg lehetne oldani: a parlamenti elvtársak és urak, valamennyien, pártjaikkal és maffiáikkal együtt rakják vissza
a költségvetésbe az elsíbolt százmilliárdokat. Inkább ezzel
kellene foglalkozni, de e helyett úgy látszik, a cigány-magyar konfliktusok megszervezése az elsõdleges szempont.
Csuri Károly
Ameddig tûrjük.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.jobbik.hu, a www.barikad.hu, a www.magyargarda.hu,
www.hunhir.hu és a www.kuruc.info honlapokon történõ folyamatos tájékozódást. Ezúton is szíves figyelmükbe
ajánljuk az ECHO TV valamennyi mûsorát (pl. minden
vasárnap reggel fél 9 órától fél tíz óráig Pörzse Sándor
mûsorát, a PÖRZSÖLÕ-t).
A www.barikad.hu honlapon minden hétfõn Vona Gábor, a
Jobbik országos elnökének, minden szerdán pedig dr. Morvai
Krisztina, a Jobbik EU-listavezetõjének írásait olvashatja.

TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Pest megyében az elmúlt idõszakban a következõ településeken alakultak Jobbik szervezetek: Farmoson (újra
alakult), Tápiószõlõsön, Dabason, Gyálon, Bugyin,
Szentlõrinckátán, Sülysápon, Kistarcsán, Szigetszentmiklóson (újra alakult), Úriban, Tápiószentmártonban, Pilisvörösváron és Szigetmonostoron.
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 gomba módon szaporodik. Ön sem
hiányozhat! Várjuk sorainkba!
Korondi Miklós, a Jobbik Pest megyei elnöke

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. (Tim. II.4.7.)
A harcos megpihent, az égi szentkorona alá helyezte lelkét a teremtõ. Szarka Ágota 2009. január
21-én letette fegyverét, a tollat és a szellemvilágban küzd értünk tovább. Ágota minden volt, ami
magyar és mindent tudni akart, ami magyar. Írásaiban csakis száraz tényekre, saját érzelmeit
háttérbe szorítva, de egyéniségét megtartva közölte mondandóját. Sok fenyegetést kapott, de
nevetett és ment tovább az úton. Rettenthetetlen volt és soha nem alkudott. Példája, írásai nevelt
megannyi harcost belõlünk. Most, hogy õ nincs közöttünk, kötelességünk továbbvinni, amit örökül
hagyott ránk. Tudom, hogy békében nyugszol.
Petrényi Endre

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.
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