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A kettészakadt ország
ostanra – tizenöt évvel a rendszerváltásnak nevezett, mára már közismert, hogy nem teljesen véletlenül lezajlott folyamat végén –, teljesen kettészakadt
az ország.
A kétféleség eddig is jelen volt kis hazánkban. Hiszen a Dunántúl a fõvárossal
eddig is kicsit elkülönült a többi országrésztõl, de mára ez a szakadás nem földrajzi, hanem egyéb értelemben zajlódott le,
ami mindenképpen kárára van az országnak.
Kettészakadt az ország gazdaságilag.
Kialakult egy elit réteg, ami az ország népességének a 10%-a, de övék az ország
vagyonának 60 de lehet, hogy a 80%-a is.
Van továbbá, egy õket kiszolgáló hasonló
népességû réteg, szintén jelentõs anyagiakkal, amit azonban azért kapnak az elittõl, hogy szolgálják õket. De miután nekik
a javaik a szolgálataikért, és nem úgymond
alanyi jogon járnak, nagy köztük a harc, a
féltékenység, és a gazdák kiszolgálásának
egymást túlmúló buzgalma. Lásd, ahogy
a közszolgálatinak nevezett, és az adófizetõk pénzébõl fenntartott tv-csatorna, a
Nap-kelte címû szennymûsorában hajbókolnak valamelyik szoc-liberális politikus
elõtt, vagy ahogy ajnározzák ugyan e tábor
valamelyik nõnemû képviselõjét valamelyik bulvárlapban.
Van tehát egy 80% körüli egyéb réteg,
akik egyértelmû vesztesei lettek a rendszerváltásnak nevezett folyamatnak. Pár
százezrüknek van jelentõs ingó és ingatlan
vagyona, de anyagilag meg se közelíthetik
az elitet, hisz sokuknak hitele, tartozása
van, amelyet szándékosan tartanak a fejük
felett bárdként; ha ugrálsz, pofázol, lesújtunk és már véged is. Van egy réteg, akinek
se jelentõs vagyona, se jelentõs tartozása
nincs, de õ meg élet-halál harcot folytat a
létfenntartásért, és hogy elkerülje az egyre
gyakrabban feltûnõ adósságcsapdákat.
Végül van egy, létszámában egyre gyarapodó réteg, a már teljesen lecsúszott emberek tömege, akikkel azt tesznek, amit
akarnak. Sokuknak már semmilye sincs,
csak esetleg a munkaereje, amit teljesen ki
lehet zsákmányolni.

Kettészakadt az ország nemzeti gondolkodást illetõen
is. Most nem csak a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás eredménytelenségére gondolok – az is szomorú,
hisz errõl már régen döntenie kellett volna az országgyûlésnek –, hanem közgondolkodást illetõen. Hála a
kádári, és a rendszerváltás utáni jelentõs idejû szabadelvû
irányítású oktatásnak, mára teljesen hátrányba került a
magyar vagyok érzés. Ezért lehetett, hogy a már említett
köztévé nem tûzte mûsorára a magyarságtudat jelentõs
befolyásolását elõsegítõ Trianon címû filmet, amelyben olyan
gondolatok hangzottak el, amelyeket sok embernek meg
kellett volna ismernie Friderikusz önémelygései, és Lagzi
Lajcsi majomkodása helyett. Arról nem is beszélve, hogy ez
a két figura, a többi jómadárral együtt, milliókat vág zsebre
a hülyítésért. De érdemes megnézni a két földi sugárzású,
mindenki által fogható kereskedelmi tv-k valamelyik ünnepnapi mûsorát is. Március Idusán, vagy Szent István-kor
levetítenek esetleg egy régi magyar filmet, de legtöbbször
semmi nem utal arra, hogy mit is ünnepelünk aznap.
De ha már a televízióknál tartunk, amelyek ma a legnagyobb gondolkodás-befolyásolók, akkor azt is meg kell
állapítani, hogy a már említett kettészakadás létrejött az
erkölcs terén is. A legnagyobb kárt ez okozza, hisz aki ismeri
a történelmet, az tudja, hogy minden ország akkor zuhant
a mélypontra, amikor erkölcsileg szétzüllött. A mai Magyarország pedig a legjobb úton van e felé. Hiszen a becsapás, a megtévesztés, az átejtés, az adott szó és az üzleti
becsület a mélyponton van, de sokszor nem is létezik. Ami
a legszomorúbb, hogy ebben az állam áll az élen.
Elég, ha csak megnézzük a láthatóan befolyásolt ún.
szerencsejátékokat és a különbözõ hivatalok packázásait, a
vissza nem fizetett ÁFA pénzekkel, a visszatartott támogatásokkal és a kibontatlanul elutasított pályázatokkal. Ehhez
jön még a sok hivatalnok segítségével mûködõ lakásmaffia,
amely már több ezer embert tett büntetlenül tönkre, de
szólni kell a Baumag-osokról, és a többi rendszerváltáskor
virágzott piramis játék, és egyéb gyors meggazdagodást
ígérõ tevékenység nyomtalanul eltûnt szervezõirõl.
Az egyházak meg, amelyek az erkölcsiség legnagyobb
támaszai lennének, állandó támadásoknak vannak kitéve.
Elég, ha a református egyházban kívülrõl gerjesztett feszültségekre gondolunk, vagy az összes egyház iskolái ellen
indított alkotmányellenes anyagi megkülönböztetésre. Ellenben az egyháznak bújtatott Hit gyülekezet, és egyéb
szekták számára szépen csordogál a pénz a büdzsébõl, nem
szólva a különbözõ kábítószer forgalmazó, és melegegyesületek rejtett, de sokszor nem is titkolt támogatásáról.
Melyek legfõbb törekvése az ifjúság, tehát az utánpótlás
lezüllesztése, befolyásolhatóvá tevése.
Folytatása a 2. oldalon
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A kettészakadt ország... Folytatás az 1. oldalról

Aki a térképre néz, az láthatja, hogy milyen jó helyen fekszik országunk. Bár sok mindenünket elvették Trianonban,
a vizeink még megvannak. Hegyeinket elvették ugyan, de
õk ott állnak, és védik országunkat a szélsõséges idõjárási
viszonyoktól. Tehát sokan irigylik ezt a földet tõlünk és ezért
akarnak elsõ kanyarban megosztani, majd teljesen eltüntetni, legalábbis jelentéktelené zsugorítani bennünket.
A legnagyobb kincs pár éven belül a víz lesz! Az energiahordozók átalakulhatnak, jelentõs részük el is apad pár
évtized múlva, jelentõséget kapnak majd a ma még újdonságnak számító szél- és naperõmûvek, és egyéb mezõgazdasági alapú energiahordozók. Ezen a téren kicsi hazánk

szintén jól áll, hisz adottságai kiválóak.
A megosztottság ellen tehát az elsõ feladat, a rendcsinálás! Ki kell seperni azokat, akik a saját pecsenyéjük sütögetése mellett szépen lassan eladják az országot, majd
kezdõdhet az építkezés anyagiakban, szellemiekben, és ami
az alap legfõbb kötõanyagát adja, erkölcsiekben. Példakép
van bõven, nézzünk körül csak a nagyvilágban, hány ország
nélküli kis nép vívja elkeseredett harcát évtizedek óta a
fennmaradásért, vagy egy kis darab földért? Nekünk, velük
szemben rengeteg elõnyünk van, hisz a földünk, még ha
csonkítva is, de megvan. Ehhez jön még a remek szellemi
képességünk, tehát csak el kell kezdeni, és töretlenül folySeewald László
tatni mindörökké.

Legyen Ön is keresztapa! — A CSÁNGÓK
A csángók (románul ceangăi) római katolikus vallású, nem homogén népcsoport. Eme etnikai csoport a középkor óta fennmaradt Moldvában, a Kárpátok
romániai vonulatának keleti oldalán. A csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik, õsi hagyományokat, változatos népmûvészetet és népi kultúrát
õriznek, amely különleges értéket jelent Európa számára.
Századokon át a csángók identitása a római katolikus valláson, valamint
a családban és a faluközösségen belül beszélt saját nyelvükön alapult. Ez
szolgálhat magyarázatul, õsi életmódjuk és világnézetük mellett, a katolikus
valláshoz való szoros kötõdésükre és nyelvjárásuk fennmaradására.
Azoknak a száma, akik még beszélik a csángó nyelvet, vagy anyanyelvüknek tartják, csökkenõben van. Bár ezzel az adattal nem mindenki ért egyet,
egyes vélekedések szerint a csángó nyelvet beszélõk száma 60 és 70 ezer közöttire tehetõ.
Moldvában ma az iskolákban és a templomokban a román nyelvet használják. Ugyanakkor anyanyelvként tanítják az ukránt, lengyelt, a románt és az oroszt.
A román oktatási törvény elõírásai és a szülõk ismételt kérése ellenére azonban
a csángó anyanyelvi oktatás még mindig nem valósult meg a csángó falvakban.
Ennek következményeként csak kevés csángó képes az anyanyelvén írni.
A csángóknak nincsenek politikai követeléseik, csupán különálló kultúraként szeretnék elismertetni önmagukat. Ennek megvalósításához kérnek támogatást, elsõsorban pedig azt kérik, hogy gyermekeiket csángó nyelven
oktassák, és hogy az egyházi szertartások anyanyelvükön folyjanak.
Az 1955-ben megszüntetett magyar
oktatást 2001-ben sikerült részben feléleszteni a moldvai falvakban. Elsõ tanévben, két faluban egy-egy csoport gyerek tanult magyarul, majd 2002-tõl már
hét faluban kilenc csoport tanulhatta a
magyar nyelvet a hivatalos állami iskolában is. 2004 õszétõl összesen 21 ilyen
csoport mûködik tíz faluban. A nyolcadik osztály elvégzése után azonban már
nem tudjuk biztosítani a magyar nyelvû
oktatást Csángóföldön a tanítványaink
számára. Õk már Székelyföldön tanulhatnak tovább az OM támogatásával
magyar tannyelvû iskolákban. Számukra is az étkezési és elszállásolási költségeket, a nevelési programot Szövetségünk kell, hogy biztosítsa.
A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és a Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége közös oktatási programjában közel 800 gyerek érintett ily
módon. Jelenleg 12 faluban dolgozunk
a NKÖM támogatásával e programon,
összesen 24 tanár, tanító, tánc- és énekoktató segítségével. Még legkevesebb
15-20 olyan falu van Moldvában, ahol
még nem sikerült az 1950-es években
megszüntetett magyar oktatás után
semmiféle tevékenységet beindítani. Ha

az elkövetkezõ években ezt nem tesszük
meg, akkor örökre letehetünk e szándékról, mert egy-két évtized elteltével
már nem fogunk magyar szót hallani e
falvak utcáin, házaiban.
Ezért kérjük, lehetõségei szerint Ön
is járuljon hozzá az oktatási program
sikeréhez, további fennmaradásához,
bõvítéséhez. Legyen Ön is keresztapa,
keresztanya!
Ha vállalni tudja, otthon (vagyis
Moldvában) tanuló keresztgyerekére esõ
költség tanévenként 4,5 millió lej, azaz
30.000 Ft. Az összeg tartalmazza a tanárok bérét és annak járulékait, a tanterem bérleti és rezsiköltségét, a tanszereket, a kirándulások költségét, a karácsonyi és év végi ajándékozás költségét.
Székelyföldön – líceumi osztályban
tanuló – keresztgyereke taníttatási költsége pedig évente 18 millió lej, azaz
120.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a
napi három étkezést és szállást, illetve
a nevelõk bérét.
Ha Ön is úgy akarja – keresztapa,
keresztanya – akkor ez a támogatás túlmutathat pénzösszegeken és személyes
kapcsolattá is válhat. Megismerheti az
egyszerûen szép, de gazdag csángó kultúrát, amit mind a mai napig egy kicsit
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a misztifikáció köde ül meg. Személyes
kapcsolata keresztgyerekével és „gyámjaival” (azaz rokonaival), elõsegíti nemzeti tudatuk erõsödését, nyelvi fejlõdésüket és nem utolsó sorban Ön is gazdagabb lesz általa.
Az Ön támogatása közvetetten jut el
a gyerekekhez, semmiképpen sem jelent
számukra pénzbeli juttatást. Ha nagyobb összeggel támogatná (mert pl.
cége anyagi helyzete ezt megengedi),
természetesen hivatalos szerzõdést kötünk, amely által elszámolhatóvá válik
támogatása.
Amennyiben magyarországi számlára szívesebben utalná támogatását (mert
így adójából leírhatja), akkor kérjük
küldje ezt a Magyarországon e célra létrehozott bankszámlára, melyet a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kezel:
10300002-20145639-70073285. Romániai
számlára való utaláshoz kérjük jelentkezzen e-mailben, hogy megadhassuk
annak adatait.
Tisztelettel, Róka Szilvia, a Moldvai
Csángó-magyarok Szövetségének elnöke és Hegyeli Attila, az oktatási program
vezetõje. Telelefonszám: 0040-722-627656. E-mail cím: keresztapa@csango.ro
Korondi Miklós
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Az európai alkotmány
strasbourgi elfogadásáról

Mentõöv az iskolának!

Az Európai Parlament 2005. január 12-én 500 igen mellett, 137 nem és 40 tartózkodó szavazattal elfogadta az
európai alkotmányos szerzõdésrõl szóló jelentést, ezzel
gyakorlatilag magát az alkotmányt is. Valamennyi jelen
lévõ magyar képviselõ igennel szavazott, ami nem meglepõ annak ismeretében, hogy a Brüsszelnek való megfelelésben egy húron pendülõ négypárti elit már sebtében,
a huszonöt ország közül másodikként, parlamenti döntéssel ratifikálta az alkotmányt.
Az elfogadott határozat felkéri a tagállamokat arra,
hogy az alkotmány szövegét (teljes vagy kivonatolt formában) juttassák el a polgárokhoz, ismerjék el a civil társadalmat képviselõ szervezeteknek a ratifikációról szóló vitákban betöltött szerepét, és bocsássanak rendelkezésükre
elegendõ támogatást annak érdekében, hogy a polgárok
világos és tárgyilagos tájékoztatást kapjanak az alkotmány
tartalmáról döntésük elõtt. A magyar euro-képviselõk, akik
pártjaikon keresztül megakadályozták az egyetlen demokratikus eljárást, az alkotmányról szóló társadalmi vitát
követõ népszavazást, vajon hogyan néznek a tükörbe e
felkérésre adott igen-szavazatuk után?
A csatlakozási kérdésekben a velünk mindig összehasonlított Lengyelországban és Csehországban népszavazással
döntenek majd az alkotmányról, nem törekszenek brüszszeli jópontokat szerezni azonnali parlamenti döntéssel.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint ezt az uniót
következetesen elutasító párt, azokkal a lengyel euroképviselõkkel ért egyet, akik az ülésteremben Lenin és
Marx képével, valamint „Ez az alkotmány Európa halála”feliratú táblával tüntetve szavaztak nemet.
Balczó Zoltán
a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt alelnöke

Ábrányi Emil:

ÉL A MAGYAR…

Fessétek bár sötétre a jövõt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgõ, hosszu gyászról,
Mély süllyedésrõl, biztos pusztulásról;
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temetõ a mult!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen… ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdõ virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
(1888)

Az új évben már megszokottá vált, hogy az elsõ néhány
napon a hírek arról szólnak, hogy mi drágul és mennyivel.
Természetesen hozzá kell tenni, hogy az utóbbi pár esztendõben, év közben is vannak úgynevezett „sunyi” áremelések. Az nem újdonság hogy az ország gazdaságilag padlón van, és az sem, hogy az önkormányzatok is anyagi
nehézségekkel küzdenek. Mégis van új a nap alatt!
Igaz, hogy ez már egy tavalyi információ, de ebben az
évben kell beteljesülnie az önkormányzat azon szándékának, hogy a Táncsics Mihály Általános iskolához tartozó
Népkör utcai iskolára 38 millió forintot szán. Ez nagyon jó
hír, fõleg az odajáró kisdiákok és a tantestület számára,
mivel az utóbbi években olyan körülmények között tanultak a gyerekek, ami mindennek nevezhetõ, csak biztonságosnak nem. A szülõk elmondása szerint a mennyezet
egy darabjának leszakadása az elsõ emelet fiú mosdójában
okozhatott volna tragédiát. Több ajtónál, az ajtótok körüli
vakolat reped, illetve már hiányzik Az elsõ emeleti folyosó
mennyezetén ujjnyi repedések, a nevelõi ajtó elõtt megsülylyedve a mennyezet. A lépcsõfeljárónál mozognak a korlátok. A lépcsõfokok kopottak. A nyitott, mocskos, és
szennyvízzel teli pincét is rendbe lehetne tenni. A sufni
ronda, és omladozó állapotban van. Tehát nemcsak esztétikai szempontok igénylik a felújítást, hanem a gyerekek és
a tanárok testi épsége is. A fent említett problémák csak
egy részét vázoltam, jóllehet, hogy idõközben történt egykét esetben javítás, de összességében a helyzet nem változott. Az iskola vezetõsége már korábban jelezte a gondokat
az önkormányzatnak, de nem történt semmi érdemi. Most
remélhetõleg fog, mielõtt az öreg épületben valami jóvátehetetlen történne.
Általában a költségvetést szokták módosítani, és nem kizárt hogy idén erre is sor kerül, hiszen az árak kúsznak felfelé és ez az év szintén nem az önkormányzatok éve lesz.
Csak remélni lehet, hogy a városvezetõség nem fog elállni szándékától, mivel a város szépen megújuló középületein és a fürdõn kívül a legnagyobb értékek között,
a jövõ nemzedéke is szerepel. Így legyen bármilyen nehéz
az év, nem szabad spórolni rajtuk. A munkálatok megtörténtét örömmel fogjuk nyugtázni, és tájékoztatjuk majd az
aktuális számunkban a lakosságot arról, hogy Népkör utcai
iskola diákjai rendesen felújított, tiszta környezetben fogják
tanulmányaikat folytatni.
Kökény Ferenc

Nem hozta szóba...
Németh Zsolt nem hozta szóba a Trianon c. film elleni
román hatósági agressziót.
A Fidesz külügyi üdvöskéje minapi kolozsvári tárgyalásain mélyen hallgatott arról, hogy a román szervek törvénytelen hajtóvadászatot indítottak a Trianon-film erdélyi
terjesztõi ellen. Mellesleg az Országgyûlés Külügyi Bizottsága elnökérõl, esetleg a külügyi tárca várományosáról van
szó, a határon túli ügyek megfellebezhetetlen szakértõjérõl.
Persze emlékezhetünk: az ellenzéki politikus tavaly tavasszal még a kettõs állampolgárság ellen agitált Erdélyben, nem kevesek felháborodására. Németh Zsolt nyilván
fontosabbnak tartotta az új román hatalom körüludvarlását
holmi „magyarkodók” megvédése helyett.
Az Emil Boc kolozsvári polgármesterrel folytatott megbeszélésen puffogtak a semmitmondó frázisok, volt némi
kötelezõ EU-brekegés, sõt, az a képtelenség is elhangzott,
hogy, idézzük: „rendszerváltó szemlélet tapasztalható
(www.kettosallampolgarsag.hu)
Romániában.”
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Egy éves a ceglédi Jobbik!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt

A Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt

bemutatkozó nagygyûlést tart

ünnepi nagygyûlést tart

TÁPIÓSZÕLÕSÖN,

CEGLÉDEN,

melyre tisztelettel és szeretettel hívunk
minden érdeklõdõt.

melyre tisztelettel és szeretettel hívunk
minden érdeklõdõt.

Meghívott vendégeink:
NAGY ERVIN

Meghívott vendégeink:
KOVÁCS DÁVID
a Jobbik országos elnöke

a Jobbik Országos Választmányának elnöke

MOLNÁR TAMÁS publicista

MOLNÁR TAMÁS publicista

a Jobbik alelnöke

a Jobbik alelnöke

Helyszín: Tápiószõlõs, Általános Iskola mellett
lévõ FALUHÁZ

Helyszín: Cegléd,
Kossuth Mûvelõdési Központ Kamaraterme

Idõpont:

Idõpont:
2005. február 12. (szombat) délután 5 óra

2005. január 29. (szombat) délután 4 óra

A nemzeti radikalizmus
képviseletérõl

Felhívás Olvasóinkhoz!

A 2002-es választások óta eltelt idõszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja alkalmatlanná vált a nemzeti radikalizmus eredményes politikai
képviseletére. Az európai parlamenti választások, majd a
két idõközi országgyûlési választás eredménye a szavazótábor megállíthatatlannak tûnõ összezsugorodását jelzi. A
párt szervezeteinek és vezetésének 2003-ban elkezdõdött
szétesése is folytatódik, aminek legújabb jeleként az országos elnökség három tagja került ki a testületbõl.
Csurka Istvánról bebizonyosodott, hogy sem a MIÉP
eredményes mûködtetésére, sem a Fidesz-tõl jobbra álló
pártok, szervezetek összefogására nem képes, erre szándéka sincs. A jobboldal remélt, 2006-os választási gyõzelmének, a magát szociáldemokratának, illetve liberálisnak nevezõ, nemzetellenes pártok politikai hatalomból való végleges
kiszorításának egyik feltétele a nemzeti radikális felfogású
szavazók összefogása, parlamenti képviseletük biztosítása.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom e feladat teljesítése érdekében hozza létre országosan szervezeteit, mûködteti programalkotó szakmai kabinetjeit és építi kapcsolatait a nemzetstratégiai kérdések megoldását hasonlóan megítélõ politikai és civil szervezettel, tenni akaró emberekkel. (A MIÉP-es tisztségviselõk újabb lemondási
hullámáról és a tagság Jobbik-ba való átvándorlásáról a
http://www.jobbik.hu honlapunk Rólunk írták rovatában
lehet bõvebben olvasni.)

Akinek véleménye vagy észrevétele van számunkra, azt
kérjük, jelezze írásban vagy telefonon. Személyes és családi
indíttatású ügyek kivételével, minden témával foglalkozunk, amely a közélet tisztaságát és az erkölcsi tisztulást
segíti elõ. A hozzánk fordulók személyét bizalmasan kezeljük.
A Szerkesztõség

Felhívás!

*

Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket,
akik szeretnének tenni valamit városunkért. Jelentkezni
lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Ceglédi Szervezete

Köszönet...

*

...támogatóinknak, akiknek segítségével kiadványaink,
rendezvényeink létrejöhetnek:
Vígh és Tsa Kft., ÖMV benzinkút, BauTrans Kft.,
és mindazoknak, akik nevüket nem kívánják felfedni. A
továbbiakban is örömmel vesszük a jószándékú segítséget,
az anyagi támogatást.

*

Olvasásra ajánljuk:
–
–
–
–
–

Wass Albert: Magyar örökségünk
Wass Albert: Válogatott magyar mondák és népmesék
Kárpátia (folyóirat)
Nemzetõr (hetilap)
Magyar Jelen (hetilap)

Kovács Dávid, a Jobbik elnöke

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Seewald László
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
Tel.: 06-20/474-3985
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