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Minden hullám partot ér!
únius 4-én lesz 85 éve, hogy Trianonban Magyarország képviselõi aláírták
a ránk kényszerített békediktátumot,
amely lényegében máig egy bomba, ami
idõnként elpukkan és komoly sérüléseket
okoz minden országnak és nemzetnek a
térségben. Gondolok itt elsõsorban a határon kívül rekedt magyarok hányattatásaira, amely a mai napig tart. Ugyanakkor a „friss országok” sem tudták feldolgozni az „ajándékot” a mai napig.
Eltelt 85 év. Az azóta bekövetkezett
politikai, gazdasági és társadalmi változások, az itthoni elhallgatások, a szégyenteljes referendum végeredménye nem mosta ki az emberek tudatából a tényt, hogy
elõbb-utóbb rendezni kell bajos ügyeinket.
Az elmúlt 85 év bizonyította, hogy a félmegoldások, valamint magyarságunk fel
nem vállalása, „mindenféle” politikai célok
érdekében csak súlyosbítják a helyzetet.
Volt 15 évünk arra – ebben a nagy demokráciában –, hogy mind kormányszintrõl,
mind a társadalom részérõl egy jelentõs
folyamat induljon el a sebek begyógyítására. Nem állítom, hogy semmi sem
történt, de szomorúan tapasztaltam, hogy
sehová nem jutottunk. A diszkrimináció
mindennapos határokon kívül és belül. A
mindenkori kormányok, még ha eltérõen
is kezelik az ügyet, nagymértékben felelõ-

Csobolya József:

sek a helyzetért. Nem státuszigazolvány és az idõnként
látványosan odavetett koncok a megoldás, hanem a kettõs
állampolgárság megadása, valamint minden nemzetközi
fórumon õszinte, markáns kiállás azért, hogy a határon túli
magyarokat ne érje sérelem a magyarságuk miatt. Ha mindez megoldódna, akkor a többit már rájuk lehetne bízni.
Ugyanakkor vannak példák a civil társadalomban arra,
hogy politikamentesen, õszintén segítenek, ahol tudnak.
Egyre nagyobb mértékben, példát mutatva mindenkinek, a
politikusokat is beleértve. A parlamenti képviselõknél is
elindult valami. Körömi Attila, a Jobbik pécsi elnöke, aki jelenleg független képviselõként ül a parlamentben, már egy
jó ideje bombázza beadványokkal, indítványokkal a „Tisztelt Házat”, hogy június 4-ét nyilvánítsák emléknappá,
valamint a kettõs állampolgárság kérdését feszegetve, minden jogi vértezettel ellátva kész arra, hogy felvegye a harcot
annak érdekében, hogy beinduljon valami a képviselõk
szívében és fejében. Parlamenti munkájához folyamatos
szakmai, jogi segítséget kap a Magyarok Világszövetségétõl
és nagyon sok lelki segítséget a magánemberektõl, civil
szervezetektõl.
Elõbb-utóbb minden hullám eléri a partot. Nincs megállás. Remény mindig van. Nekünk, magyar állampolgároknak pedig az legyen a feladatunk, hogy elmondjuk
környezetünknek, családunknak, hogy mirõl van szó és
miért fontos Magyarország jövõje szempontjából az, hogy
végre rendezõdjön a trianoni probléma. Ez nem függ pártállástól, csak attól, hogy mi van a szívünkben és attól sem,
hogy mennyi van a zsebünkben, hiszen a szeretet nem kerül
semmibe.
Kökény Ferenc

Kárpátalja

A mi hazánk a fenyõfák hazája,
Itt még csermely a magyarok Tiszája.
Hegyeknél magasabban ringott bölcsõnk,
Minket a bércek adtak ide kölcsön.

Vad szél játszik a bércek orgonáján,
A tél jéggyertyát gyújt az erdõk fáján.
S hull a hó, éhes vadak matatnak,
Akik itt élnek, jobban összetartanak.

Testvérek vagyunk s idegen mégis,
Itt szent, visszhangosabb a hang s a vér is.
A vizek zengve tört sziklákat visznek,
Akik itt élnek, erõsebben hisznek.

A nagy hegyek mint õsz parasztok állnak,
S csoportokban, munkátlan elpipálnak.
Olykor felhõk felett az égbe vesznek,
Akik itt élnek, gyakrabban könnyeznek.

Itt nem teremnek zsírosan a földek,
Az ég elsózta õket legelõknek.
Itt nem aratnak, pedig hányszor vetnek!
Akik itt élnek, forróbban szeretnek.

A mi hazánk a fenyõfák hazája,
Most csonka ország vérsikolyos szája,
A magyaroknak itt sírokat ásnak,
Akik itt születtek, mindig visszavágynak.
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TRIANON, 1920. JÚNIUS 4.
NEMZETÜNK GYÁSZNAPJA!

GYÁSZKERETES BÉKE
Trianon – azaz az elsõ világháborút Magyarország számára hivatalosan is lezáró „békeszerzõdés”
1920. június 4-i, a versaillesi Trianon-kastélybeli
aláírása – egyike a legmeghatározóbb eseményeknek
a magyar állam és nemzet történetében. Ezzel jutott
érvényre a háborúban gyõztes Szövetséges és Társult
Hatalmak (azaz az antant és közép-európai szövetségesei) döntése, amivel a történelmi Magyarországot
feldarabolták, nemzetállamok létrehozása címén
megteremtették Európa egyik legnagyobb nemzeti
kisebbségét.
Ez a – Magyarország érveinek meghallgatása
nélkül hozott – döntés okozta, hogy 3,2 millió magyar nemzetiségû ember azóta is más nemzetek országában, azok lenézésétõl körülölelve, nemritkán
kirekesztettségben kénytelen élni.
Történt ez annak ellenére, hogy megoldható lett
volna majdnem minden magyarlakta területnek a
határokon belül hagyása. A kívül rekedt magyar
többségû területek ugyanis jobbára a jelenlegi határok mellett, egy tömbben helyezkednek el. Ez alól
egyedül a nemzettesttõl távolabb esõ Kelet-Erdély
kivétel, de az összefüggõ, színmagyar lakosságú
terület ott is megvan.
A szerzõdésben megállapított új határoknak a
magyar nemzet szétdarabolásánál közvetettebb eredménye is van: például részben ez a döntés vetette el
a második világháború kitörésének magját. A végsõkig fokozta a feszültséget Magyarország és három
szomszédja: Csehszlovákia, Románia és a SzerbHorvát-Szlovén Királyság között. Ez pedig kiváló
alkalmat teremtett Németország hitleri vezetésének,
hogy ezeket az országokat az érdekellentéteiket kihasználva késõbb a saját céljaira használja fel.
Azt, hogy mindezt a romboló hatást elõre lehetett
látni, Huszár Károly miniszterelnök 1920. januári beszéde bizonyítja: „Az, ami miránk vár, nemcsak a
magyarság sorsát fogja eldönteni, hanem az európai
békének a tartósságát is fogja jelenteni. Egy igazságos
béke az európai civilizációnak nyugalmát, békéjét
biztonságát fogja jelenteni, egy igazságtalan béke egy
újabb öngyilkossági kísérlete lesz Európa békéjének.”

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!
Az I. világháborúban gyõztes Szövetséges és Társult
Hatalmak (antant) és Magyarország közötti békediktátumot
1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles-ban a
Kis-Trianon-kastélyban. A trianoni békediktátumban az
államterület változásokra vonatkozó rendelkezések a legfontosabbak, ezek eredménye a Csonka-Magyarország.
Erdély a Partiummal és Kelet-Bánáttal együtt Romániáé
(1.661.800 magyar), a Felvidék Kárpátaljával Csehszlovákiáé (1.066.700 magyar), Horvátország, a Bácska és NyugatBánát a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságé (558.200 magyar), Burgenland Ausztriáé (26.100 magyar) lett. Az elcsatolt területeken élõ több mint 12 millió lakosból kb. 3.3
millió volt magyar, és mind a Szent Korona tagjai, részei.
Trianon elõtt
Trianon után
92.833 km2
Magyarország területe:
325.411 km2
Magyarország lakossága: 20.900.000 fõ
7.980.000 fõ
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.

Korondi Miklós

Még 1920 júniusában pályázatot hirdettek az ország régi
határainak visszaállítására buzdító ima és jelmondat
megírására. A díjnyertes Papp-Váry Elemérné (1881-1924)
Magyar Hiszekegy címû verse lett:

„Hiszek egy Istenben
Hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában
Ámen”
2. oldal

A díjnyertes jelmondat:

„Csonka Magyarország nem ország,
egész Magyarország mennyország”
A Trianon szóból (tria non = három nem) is
jelszó lett:

„NEM, NEM, SOHA!”
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Köszönjük...

Õsnyelvünk csodái

„Köszönjük – Merci” – ez a
felirat állt a Jobbik transzparensén, mellyel a magyarországi EU-ellenes párt üdvözölte a franciaországi népszavazás eredményét a budapesti
nagykövetség elõtt.
A franciaországi népszavazással nem csak az uniós alkotmány bukott meg, hanem politikai értelemben maga az
Európai Unió. A „nem”-et a központosított, bürökratikus,
korrupt hatalomra és a nemzeti önrendelkezés feladására
egy olyan alapító országban mondták ki, amelyik egyébként
– eltérõen Magyarországtól – egyértelmûen haszonélvezõje
az uniós támogatási és piacszabályozási rendszernek. Az
alkotmány elutasítása azt jelenti, hogy az európai nemzetek
együttmûködését új alapokra helyezve kell felépíteni.
A magyar nép számára – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által is támogatott kezdeményezést figyelmen kívül
hagyva – nem adatott meg a népszavazás lehetõsége, az uniós
alkotmányt a magyar politikai elit sebtében, a Parlament
falai között fogadta el. Egyszínûségükre jellemzõ, hogy az
Európai Unió Parlamentjében szavazó képviselõink valamennyien támogatták a most megbukott alkotmányt. A
rendszerváltás kudarca mellett ez az elvtelen megfelelés is
alátámasztja, hogy a jelenlegi politikai garnitúra alkalmatlan
a magyar érdekek következetes képviselésére.

Az élõ nyelv. Ezt a kifejezést hallva mindenki egy szépen
hangzó szóvirágra gondol, de én most megpróbálom szó
szerint érteni: a magyar nyelv valóban úgy viselkedik, mintha egy élõ egység lenne. Ha egy élõ szervezetbe beültetnek
egy szervet (legyen az kéz, láb, máj vagy szív) és az nem
illeszkedik maradéktalanul a befogadó testhez, az elõbbutóbb kilöki magából. Nos, így viselkedik a nyelvünk is.
Az idõsebb nemzedék bizonyára emlékszik még olyan
szavakra, amelyek a mai fiataloknak már nem mondanak
semmit, pedig valamikor a köznapi nyelvben használták:
hol vannak már az olyan szavak, mint a „fuszekli” „früstük” „spájz” vagy a „sparhert”? Legfeljebb aki beszéli a
német nyelvet. Vagy tisztelt idõsebb nemzedék, emlékeznek
a futballal kapcsolatos szavakra? A „henc”, a „taccs”, a „korner” vagy „center” hova tûntek a köznyelvbõl? Ahogy telikmúlik az idõ, egyre kevesebben „malteroznak”, nem divat
a „fángli” a „sublerrõl” már nem is beszélve: kilökte magából a nyelv, kíméletlenül. Ezek után talán nem túl merész
az a kijelentés, hogy ötven, legfeljebb száz év múlva az
„Internet” szó már csak a szótárakban szerepel, a kutya se
fogja tudni, mi az a „bájt”, „enter” meg „flopi”... legfeljebb
az egér marad. Na meg az élõ nyelv, amely ad, de nem kér
kölcsön. Ha ad, az nem baj, hiszen annál gazdagabb lesz,
minél többet osztogat, csak az átvevõnek illene megnevezni
a forrást.
KÉZen-KÖZön KÉZítjük... Rájött már a kedves olvasó,
hogy minden egyes testrészünkkel számtalan tevékenysé-

Balczó Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke

Folytatása a 4. oldalon

Hõsök Napja Cegléden
Rekkenõ hõségben emlékeztünk
meg az I. és II. világháborúban elesett
katonáinkról, a Rákóczi út és Széchenyi út keresztezõdése mellett lévõ Hõsök emlékmûvénél. A megemlékezésen a HONSZ-on, a két lelkészen és a
cserkészeken kívül csak egy-két civil
ember, valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete (10
fõvel) képviseltette magát. De vajon
hol voltak a helyi önkormányzat képviselõi? Hol voltak a pártok helyi
képviselõi? Szégyen!
A családon belül cselekedeteinkkel,
személyes példamutatással nevelünk.
Úgy gondolom, hogy a közéletben is
hasonlóképpen kellene. Ha az önkormányzati képviselõk, városunk „elöljáróságai” ilyen példát mutatnak, akkor
mit várhatunk el a hétköznapi emberektõl?
Cegléden, a Csengettyûs temetõben
1996 óta – hála legyen alkotóinak –
létezik egy hadifogoly sírkert, ahol sok
olyan hadifogoly nyugszik, akikkel
saját sírjukat is megásatták. Ezen a
napon õróluk is megemlékeztünk. A
HONSZ és a Jobbik Ceglédi Szerveze-

tének képviselõi egy-egy csokor virággal fejezték ki tiszteletüket. Természetesen a helyi önkormányzati képviselõk és a pártok helyi szervezeteinek
képviselõi innen is hiányoztak.
Az idei 2005-ös Hõsök Napja különösen fájdalmas volt számunkra,
hiszen ezen a napon temették Kiskunmajsán Pongrátz Gergelyt, a Corvin-köz

’56-os fõparancsnokát. A Hõsök Napján
elveszítettünk egy hõst. Ezután, ezen
a napon ’56 hõseire is emlékezni kell,
mert az a nemzet (önkormányzat), aki
nem ismeri történelmi múltját, aki nem
tiszteli hõseit, és nem merít lelki táplálékot azok nemes tetteibõl, az elõbb
vagy utóbb elveszik. Hát ezt akarjuk?
Korondi Miklós, a Jobbik Ceglédi elnöke

Gergely bácsi a példaképünk marad!
Mély fájdalommal értesültünk a Corvin-köz egykori legendás fõparancsnoka,
Pongrátz Gergely haláláról. A nemzet hõsét, az ország egyetlen ’56-os múzeumának és ifjúsági táborának alapítóját, a szabadságharc emlékének legkitartóbb
õrzõjét: Gergely bácsit veszítettük el.
Az ’56-os Magyarok Világszövetségének elnöke a Jobbikot alakulásától kezdve
segítette tanácsaival, buzdításával. Atyai jóbarátunknak, tanítómesterünknek
tartjuk. Egész életének példája álljon minden ember és politikai szervezet elõtt!
A magyar állam szégyene, hogy az úgynevezett rendszerváltás után még 15
évvel sem kapta meg Gergely bácsi a méltó elismerést.
A Corvin-közi szabadságharcosok, a „pesti srácok” politikai örökségét megõrizzük és tovább visszük, hogy a forradalom megfogalmazott céljai végre
teljesüljenek...
Budapest, 2005. május 19.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom megrendült tagsága nevében:
Nagy Ervin, a Jobbik és az ’56-os Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja

3. oldal
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M E G H Í V Ó
Kedves Honfitársunk!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete tisztelettel és szeretettel hívja Önt és kedves
családját, a hazánkat megcsonkító trianoni békediktátum 85. évfordulóján tartandó emlékezõ rendezvényére.

Idõpont: 2005. június 4. (szombat)
A program elsõ része:
16 óra 30 perckor emlékharangozás, majd ökumenikus
istentisztelet a Református Nagytemplomban. Ezt követõen kivonulás a templomkertbe a trianoni kopjafához.
A program második része a Református Nagytemplom
kertjében:
Nemzeti imádságunk, a Himnusz közös éneklése
Köszöntés
Tárogatón játszik: Solymosi Sebestyén zenetanár
Wass Albert: Jönnek! c. könyvébõl részlet. Elõadja:
Marosszéki Tamás
Magyar népdalokat énekel: Szebeni Szilvia

Emlékezõ beszédet mond: Bartis Ferenc író, költõ,
az Összmagyar Testület elnöke
Hazafias énekeket énekel: Gál Ferencné, gitáron kíséri
Volter Kálmán zenetanár
A trianoni zászlórúd felszalagozása és megáldása
Szózat. Elõadja: id. Kisgyörgy János
Székely Himnusz közös éneklése
Virágok, koszorúk elhelyezése a kopjafa körül
Trianoni emlékfát ültet a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Ceglédi Szervezete
Helyszín: a Ceglédi Református Nagytemplom kertje
(a trianoni kopjafánál)

Felhívás Olvasóinkhoz!

Õsnyelvünk csodái... Folytatás a 3. oldalról

get, jelzõt és hasonlatot le lehet írni? ÁtLÁBalunk a vízen,
de a gondokon is, HAJunk szála se görbül, mert a FÜLünk
botját se mozdítjuk, SZEMes a SZEMtelen (SZEMérmetlen?),
beleüti az ORRát, NYELVel a NYAKas, KARbantart, ezért
sokat VÁLLal, máskor a KISSUJJát sem mozdítja, mert
rosszMÁJú, EPÉs, SZÍVesen adja, hát nem SZÍVtelen...
(Állítólag csak pár száz éve ismerjük a vérkeringés mikéntjét. Akkor hogyan lehet benne egy õsi magyar szóban
a lényege? A SZÍV dolga a szívás, a vér pumpálása.)
SZÍVjuk a fogunkat, mert FOGalmunk sincs a dolgokról.
Itt bizonyos testrészeket kihagyok, mert állítólag illetlenség
leírni, de még kiejteni is... Miért? Talán szebben hangzanak
latinul? Esetleg azért vannak feketelistán, mert annyira õsi
szavak? De hiszen mindenki használja õket, pedig hányszor
rászólunk a gyerekre: ne használjon „csúnya” szavakat!
Csakazértis használja, akárcsak a felnõttek. Érzésem szerint
ezek a szavak túl fogják élni a latin, meg a görög megfelelõiket.
Folytatnám a sort: TÉRDel, BOKÁzik, a SARKára áll,
TALPal... és folytathatnánk még nagyon sokáig, de azt a
kedves olvasóra bízom, azt hiszem, érti a lényeget.
Benedek Zoltán

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

NEMZETI KÖNYVESBOLT CEGLÉDEN!
Kedves Olvasóink! Ezúton is szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy hamarosan megnyílik Cegléden, a Teleki utca
18. szám alatt az elsõ nemzeti könyvesbolt Hadak Útja néven.
A boltban kereshetik a nemzeti irodalmi kiadványokat, nemzeti
újságokat, pólókat, CD-ket, kitûzõket, stb. Június 4-én a Református Nagytemplom kertjében a Trianoni emléknapon bemutatkoznak kínálatukkal, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak.

Figyelem!
A nyári szabadságos idõszakban a Gerjemente összevont számokkal: május-június, július-augusztus jelenik meg, amiért ezúton is megértésüket kérjük.
Jobbik Ceglédi Szervezete

Felhívás!
Várjuk sorainkba azokat a nemzeti érzelmû embereket, akik
szeretnének tenni valamit városunkért és hazánkért. Jelentkezni
lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon. Jobbik Ceglédi Sz.

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, és az anyagi támogatást. Aki támogatni szeretné a
Gerjementét, az alábbi bankszámlaszámra történõ befizetéssel teheti ezt meg:
11705008-20485643. A csekkre kérjük, írják rá: „Cegléd, Gerjemente”.

Olvasásra ajánljuk:
– Magyarok Lapja (színes folyóirat)
– Kárpátia (folyóirat)
– Nemzetõr (hetilap)
– Új idõk (kéthetente)

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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