
Három generáció és ’56

Az 1956-os forradalom
alkalmából az október

23-ai városi megemlékezés-
re idén is a gimnázium tanu-
lói készítettek mûsort. A há-
rom színben, három generá-
ció életét megjelenítõ vissza-
emlékezésen idézték fel az
1956 októberi eseményeket,
az azt követõ Kádár-rend-
szert és a rendszerváltás nap-
jait. Az eredeti fotókkal, fel-
vételekkel illusztrált mûsort
a gimnázium két tanára,
Nagy András Ödön és Seme-
gi Olga készítette, mely mél-
tó megemlékezésül szolgált
a nemzeti ünnepen.

Enying Város Önkormányzatának Lapja           XVIII. évf. 9. szám     2007. november

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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Fizikai kísérletek élõben

Újabb szaktanteremmel bõvült az enyingi Bocsor István Gimnázium a 2007/2008-as tanévben. A meglévõ informatikai és az
elmúlt évben átadott idegen nyelvi labor mellé a fizikai-kémiai kísérletek bemutatására alkalmas természettudományos
szaktantermet, elõadót vehették birtokba a gimnáziumi tanulók. Az új tanterem kialakítására szükséges költségeket rész-
ben pályázat útján nyerték, részben önerõbõl biztosították. A korszerû, modern, tanári laborasztal mellé a kísérletek elvég-
zéséhez elõírt tanulóasztalok kerültek. A kivitelezési munkálatokat Enying Város Szolgáltató Intézménye végezte.

Játék és versenytánc

2007. október 12-én tartották a
Bocsor István Gimnáziumban a
diákönkormányzat napját, mely-
nek keretében minden évben a ki-
lencedik kezdõ évfolyam tanulói
mutathatják meg ügyességüket,
rátermettségüket játékos vetélke-
dõ keretében. Megtelt a Mûvelõ-
dési Ház nézõtere, a felsõbb éve-
sek lelkesen biztatták a játékban
résztvevõket, egy-egy jobban sike-
rült produkciót ütemes tapssal ju-
talmaztak.
A vidám hangulatú rendezvényt a
siófokiról érkezett versenytánco-
sok bemutatója és Orgován Rená-
ta 10. évfolyamos tanuló hastánc-
bemutatója zárta.

Fizika óra a 11. A osztályban
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Negyvenkilenc-ötvenhat-október
Október 6-án az Aradon kivég-
zett honvédtábornokokra és az
elsõ felelõs magyar miniszterel-
nökre gróf Batthyányi Lajosra
emlékeztek a gimnázium tanu-
lói az 1849-ben történt tragikus
események évfordulóján. Az
ünnepi megemlékezést ez alka-
lommal a kilencedik osztályo-
sok készítették, felidézve a ki-
végzett 13 vértanú utolsó nap-
jait és hõsies helytállását.

A Bocsor István Gimnázium az érdeklõdõ
8. osztályos diákok és szüleik részére

NYÍLT NAPOT TART
2007. november 28-án,

szerdán,
16 órai kezdettel

a Bocsor István Gimnázium
épületében

Enying, Petõfi S. u. 12.

melyen megismerkedhetnek
az intézményünkben folyó munkával,

hagyományainkkal,
mindennapi életünkkel.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Török Bálint Napok
Október 19-én immár tizenkettedik al-
kalommal került megrendezésre isko-
lánkban a névadónk nevét viselõ ren-
dezvénysorozat, a Török Bálint Napok.

Az idei évben 9 kistérségi és két baráti
iskola 269 tanulóját köszönthettük.
Hogy ezt a szép hagyományt fenntart-
hassuk, nevelõink igyekeznek évrõl
évre minél színesebb, érdekesebb, iz-
galmasabb versenyfeladatokat összeál-
lítani. E tekintetben tudás és szórako-
zás, teljesítmény és játékosság egyaránt
fontos szempont.

Kató Balázs úr, Enying Város Oktatási,
Kulturális és Sportbizottságának tagja
köszöntõjét követõen a versenyzõk csa-
patban illetve egyénileg mérhették
össze tudásukat, ügyességüket 10 kü-
lönféle versenyen.

A méltó vendéglátást biztosító élelmi-
szereket, valamint a megmérettetések
díjazását jelentõ tárgyjutalmakat a
Cornexi Rt. 600 csokival, a Wanderer
Pékség, a Simon Pékség, Bodri Tamás
vállalkozó és az Apáczai Kiadó ajánlot-
ták fel, segítségüket ezúton is köszön-
jük. Szintén köszönet illeti a Városi Te-
levíziót, mely rendezvényünk képi do-
kumentálását biztosította.

Másnap az enyingi szõlõhegyen az alsó-
sok akadályversenyével folytatódott a
rendezvény. A kicsik létramászásban,
„kincsgyûjtésben”, papírcsákók készí-
tésében és mocsáron történõ átkelés-
ben mérték össze erejüket. Az ered-
ményhirdetésen Rózsás Andrásné, az
SZMK elnöke adta át a szülõk ajándé-
kát a kis nebulóknak: osztályonként
egy-egy faliújságot és sok-sok labdát.

Októberi megemlékezéseink
Október hónapban két ünnepi megemlé-
kezést tekinthettek meg iskolánk tanulói.
Október 5-én a 4. osztályosok Csókás
Eszter és Csizmazia István segítségével
bemutatott mûsorával emlékeztünk az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
mártírjaira. Október 20-án pedig a 8. osz-
tályosok Huszkáné Zalezsák Éva és
Huszka József segítségével adtak ünnepi
mûsort, 1956 hõsei elõtt tisztelegve.

A Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig, szombaton:10-18
óráig. A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint
változhat.

Novemberi programok:
10. Rock Singers koncert
17. Zártkörû rendezvény
24. Rozmaring nyugdíjasklub — Nyugdíjas-találkozó

Decemberi kitekintõ:
Decemberben „Adventi gyertyagyújtás” címmel minden hét-
végén színes programokkal várjuk az érdeklõdõket.
December 1-jén, 15 órától adventi koszorúkészítésre hívunk
mindenkit.
„Házhoz megy a Mikulás!” December 5-én az Ön gyermekét
is meglátogathatja a Mikulás, ha szándékát december 3-ig,
800 Ft befizetésével jelzi a mûvelõdési házban. A jelentkezési
sorrendet figyelembe vesszük.

DECEMBER 12-ÉN, 16.30 órakor HALÁSZ JUDIT-KON-
CERT A TORNATEREMBEN.
Belépõ egységesen (gyerek, felnõtt) 500 Ft (gyermeknek 3
éves kortól kell jegyet venni). Jegyek elõvételben is vásárolha-
tók a mûvelõdési házban.

Állandó programok:
kedd, csütörtök: keleti harcmûvészet,
kedd: Rozmaring nyugdíjasklub; hastánc,
szerda: Barátság nyugdíjasklub,
csütörtök: társastánc; Vöröskereszt foglalkozásai; Balaton-
bozsoki nyugdíjasklub,
utolsó szombatok: éremgyûjtõk.
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.
A szüreti mulatság kapcsán kiemelten szeretnénk megköszönni
Botos Sándor képviselõ úr önzetlen segítségét. Bízunk benne, hogy
támogatására a jövõben is számíthatunk!
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Egy programsorozat margójára
2007 õszén a hazai közkönyvtárak összehangolt programsoro-
zattal hívták fel a figyelmet az olvasás fontosságára és a könyv-
tár kultúraközvetítõ szerepére. A több mint 10 éves múltra
visszatekintõ kezdeményezés célkitûzéseit idén a „Könyvtárak
összefogása a társadalomért” jelmondat összegezte. Ország-
szerte élményt adó programok várták az érdeklõdõket, így az
enyingi könyvtár is számos esemény helyszíne volt október
2-12-e közötti idõszakban.
Október 5-én mesés akadályversenyre invitáltuk a kistérség is-
koláiból a negyedikeseket. A hét három fõs csapat tagjainak há-
rom Benedek Elek mesébõl kellett összemérnie tudását. A vá-
lasztás azért esett Benedek Elek meséire, mert egyúttal a ma-
gyar népmese napjáról (szept. 30-a, Benedek Elek születésnap-
ja) is megemlékeztünk. A változatos feladatok megoldása a me-
sék ismeretén kívül kreativitást, leleményességet, gyorsaságot
és ügyességet is igényelt a nebulóktól. A mindvégig izgalmas
verseny végeztével a következõ eredmények születtek:
1. Tinódi Lantos Iskola 4. o.; 2. Kislángi Általános Iskola 4/a; 3.
Török Bálint Iskola 1. számú csapata.

A rendezvényt anyagilag támogatta a Mezõföldi Többcélú Kis-
térségi Társulás. A segítséget köszönjük!
Tizenegy három fõs gimnazista csapat mérte össze tudását a
„Játék és irodalom 100 percben” címû vetélkedõ keretében ok-
tóber 8-án. A téma a romantika korszaka volt. Az irodalom
mellett a különbözõ mûvészeti ágakban való jártasság is fontos
szerepet kapott a feladatok megoldása során. A diákok mindvé-
gig élvezték a „játékot”, a jó hangulat kitartott a 100. percig, sõt
még azon is túl, az eredményhirdetésig. Két kategóriában érté-
kelte a zsûri a csapatok tudását:
1. kategória: 9-10. oszt.: 1. 9. o. és a 10/b csapata; 3. 10/a.
2. kategória: 11-12. oszt.: 1. 11/b; 2. 11/a 1. csapata; 3. F 11. o. 1.
csapata.

Schäffer Erzsébet írót, Pulitzer-dí-
jas újságírót, a magyar újságírás
egyik legérdekesebb alakját október
9-én láttuk vendégül. A népes hall-
gatóságnak nem kellett õt különö-
sebben bemutatni, hisz mûvei alap-
ján jól ismerték õt a jelenlevõk: a
személyébõl áradó csendes erõ, az
egész lényébõl sugárzó bizalom
mindvégig érezhetõ volt. Története-
it az írásaiból megszokott irodalmi
igényességgel mesélte el, betekin-
tést engedve egy-egy mû keletkezé-
sének hátterébe, nem hallgatva el

hozzájuk fûzõdõ emocionális viszonyulását sem. Az egymás
után kibontakozó emberi sorsok, mindennapjaink apró epizód-
jai, a különleges finomsággal megformált emberi jellemek
mind-mind arról vallottak, hogy Schäffer Erzsébet nyitott

szemmel jár a világban, s a látottakat különös, filozofikus gon-
dolatfutamok révén kapcsolja egymáshoz. A találkozó minden
egyes pillanatában érezhetõ volt az a feltétlen bizalom, amely
hallgatósága felé áradt. Megható történetei mellett nyitottsága,
õszintesége, embersége, kedvessége és közvetlensége is lebilin-
cselte a jelenlevõket. Hetek teltek el látogatása óta, és még min-
dig érezzük az ûrt, amit maga után hagyott. Már itt tartózkodá-
sa alatt nyilvánvalóbbá vált számunkra, s azóta egyre inkább
érezzük, hogy mennyire igaza volt Lázár Ervinnek, amikor így
jellemezte õt: „ istenáldotta tehetséggel egy sajátos, semmihez
sem hasonlítható mûfajt teremtett…õ az egyik legrokonszen-
vesebb ember mindazok közül, akiket valaha ismertem. Olyan
erõvel árad belõle a bizalom, hogy szabaddá teszi az embert. Ez
a bizalom jelen van köteteiben is, amelyeket úgy vehet kézbe az
ember, hogy számíthat rá, lélektõl lélekig tartó találkozásban
lesz része.”
Október 10-én a Székesfehérváron élõ Sohonyai Edittel
találkozhattak a kamaszok. A 13-18 éves korosztálynak szánt
rendezvényre egy-két kivételtõl eltekintve csak a gimnazisták
látogattak el. Kár, hogy így történt, hiszen valami rendkívülibõl
maradtak ki azok, akik nem jöttek el! A szokásos író-olvasó ta-
lálkozó kereteit szétfeszítõ találkozás során az írónõ mulatsá-
gos, ugyanakkor tanulságos történetekkel örvendeztette meg a
jelen levõket. Humoros stílusban, a hallgatóság bevonásával
boncolgatta a kamaszkor problémáit, különös tekintettel a
fiú-lány kapcsolatra, amely ifjúsági regényeinek is fõ témája. A
színészi képességekkel is megáldott Sohonyai Edit saját tizen-
éves korából vett példákkal, és a környezetében élõ tinikkel tör-
téntek „elõadásával” igyekezett megértetni a kamaszkor
minden szépségét és problémáját. Ezt teszi regényeiben is,
amelyeket minden kamasznak jó szívvel ajánlunk.
Mindkét író-olvasó találkozó a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiuma anyagi támogatásával valósul-
hatott meg.
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Rövid hírek az
Enyingi Katolikus

Egyházközség
életébõl

2007. november 17-én ünnepi püspöki szentmisével
zárul le a Szent Imre és Szent Erzsébet jubileumi év,
melynek alapvetõ célkitûzése volt szentjeink példája
nyomán az ifjúság, a család, és a karitász-munka meg-
erõsítése, megújítása. Ennek keretén belül volt látha-
tó november 11-ig az Egyházmegyei Múzeumban a
„Szent Imre 1000 éve” címû kiállítás. A nagy hazai és
nemzetközi érdeklõdés kísérte kiállítást több mint
10.000-en tekintették meg, köztük az enyingi hívek
egy szervezett csoportja is.
Október 13-án a lepsényi római katolikus templom-
ban orgonaavató koncertet tartottunk. A nagy sikerû
rendezvényen közremûködött Kincses Veronika,
Kossuth-díjas operaénekes és Teleki Miklós orgona-
mûvész. Az összegyûjtött adományokat a lepsényi Fe-
kete István Általános Iskola mûvészeti céljaira aján-
lottuk fel.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire esti
szentmise keretében emlékeztünk október 21-én. A
rendezvény nagyszámú érdeklõdõt vonzott, akiknek
— többek között — alkalmuk nyílott Szente Melinda
elõadásában egy gyönyörû Ave Mariát meghallgatni.
A megemlékezés a kopjafánál folytatódott értékes és
elgondolkodtató versekkel, dalokkal és ünnepi be-
széddel.
Egyházközségünk karitász csoportja a szeptemberi si-
keres jótékonysági akcióját, melynek keretén belül ru-
hát és használt cikkeket osztottak a rászorulóknak,
decemberben megismétli. Az adventi ruhaosztásra a
Sárga iskolában fog sor kerülni, a pontos idejét pedig
hirdetéseken fogják közzétenni a szervezõk.
Októbertõl ismét folytatódik a felnõtteknek szóló
Biblia-kör. Minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén
18 órakor kezdõdnek a foglalkozások a plébánia kö-
zösségi termében, melyeken az érdeklõdõk liturgikus
ismeretekre tehetnek szert. Alkalmunk nyitott, bárkit
szívesen látunk.
Novemberben befejezõdik a világi lelkipásztori kise-
gítõk egyházmegyei képzése, melynek köszönhetõen
egyházközségünk két új világi lelkipásztori kisegítõt
üdvözölhet munkatársai sorában. Simon Anitával és
Pelentai Csillával az új miserend szerinti igeliturgiá-
kon is találkozhatnak az enyingi, balatonbozsoki és
mátyásdombi hívek.
Immár hagyománnyá vált, hogy az advent elsõ vasár-
napját megelõzõ szombat esti szentmiséhez kapcsoló-
dóan a hívek közös adventi gyertyagyújtásra gyûlnek
össze. Idén erre a december 1-jei, 16.30 órakor kezdõ-
dõ szentmise keretein belül kerül sor, amelyre min-
denkit szeretettel várunk.
A plébániai hivatal munkanapokon 8-tól 15 óráig tart
nyitva. Elérhetõk vagyunk a (06-22) 372-111 (üze-
netrögzítõ és fax), (06-30) 699-01-93 (Németh Györ-
gyi irodai munkatárs), (06-30) 628-16-11 (Dózsa Ist-
ván plébános) dozsaistvan@freemail.hu (email)

A REFORMÁTUS EGYHÁZ
HÍREI

Tiszteletadás a halottaknak

November 1-jén halottainkra emlékezünk. Mindenszentek, illetve a ha-
lottak napja nem tartozik a református ünnepek közé. Így a halottak em-
léke elõtti tiszteletadás a református közösségekben új keletû, katolikus
és görögkeleti hatásra kialakult szokás. Magyarországon ma már nem rit-
ka, hogy a reformátusok is kilátogatnak a temetõkbe és megemlékeznek
az elhunyt szeretteikrõl, lelkészek szolgálatokat végeznek a templom-
ban, temetõben, attól függõen, hogy a gyülekezetben mi a szokás.
A Bibliában is számos utalást találunk az õsök emlékének — és síremlék-
ének — ápolására, de a holtakkal „beszélgetés”, hozzájuk imádkozás a
Szentírástól hitünk szerint idegen. Hasonlóképpen a Bibliából tudha-
tunk az üdvözült szentekrõl, de vallásos imádatuk, nekik közbenjáró sze-
rep tulajdonítása nem isteni cselekedet. Nem véletlen, hogy Kálvin János
is úgy végrendelkezett, hogy jeltelen sírba temessék, nehogy „zarándok-
hellyé” váljon sírja.
„Ne feledkezzetek meg vezetõitekrõl, akik az Isten igéjét hirdették nek-
tek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsidókhoz írt
levél 13,7)
Halottak napján úgy emlékezünk elhunyt szeretteinkre, hogy az irántuk
érzett szeretet és tisztelet egy életre megmaradjon. Halottak napja egy-
ben az élõ lelkek ünnepe. Mi úgy járhatjuk a temetõt, hogy tudjuk az örök
élet nem csak vágy, hanem bizonyosság, mert van, aki a kereszten bocsá-
natot adott az embereknek. Így járhatjuk a temetõt, s így gyászolhatunk:
hittel, imádsággal.

A reformációra emlékezünk

Október 31. a protestáns felekezetek (pl.: református, evangélikus, bap-
tista, metodista) közös ünnepe. Ezen a napon 1517-ben, Luther Márton
Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár a legenda szerint a wittenbergi
vártemplom kapujára szögezte ki azt a 95 tételt, amely megrengette a
keresztyénséget.
Valószínûbb azonban, hogy tételeit nem a templomajtón publikálta, ha-
nem a kor szokása szerint elküldte kollégáihoz és az egyházi vezetõkhöz.
Nem önálló vallás alapítását, hanem a keresztyén hitelvek megtisztítását
tûzte ki célul, élesen különválasztva azt, ami a Bibliában van, attól, ami az
egyházi hagyomány része. Ezt fejezi ki céljának neve is: reformálni, azaz
visszaalakítani az egyház életét ahhoz a mércéhez, amit Krisztus ránk ha-
gyott. A reformáció azonban már szinte indulása pillanatában túlfutott
az elindítója által kívánatosnak tartott határokon. Nemcsak egyházi
ügyekben, hanem politikailag, gazdaságilag (a kapitalizmus kialakulása)
és társadalmilag is olyan hosszú távú hatásai vannak a reformációnak,
amelyre Luther, Zwingli, Kálvin és a többiek aligha gondolhattak.
Az elsõ kálvinista, azaz református teológus érdekes módon nem Kálvin,
hanem elõdje, Zwingli Urlich svájci lelkész volt. Míg Luther 95 tétele
csak az üdvözülés kérdésérõl szól, addig Zwingli 67 tétele a teljes keresz-
tyén életet felöleli. Miután sebesültként leszúrták a kappeli csatában,
munkáját Kálvin János (Jean Calvin, eredeti nevén: Jean Caulvin vagy
Cauvin), francia származású, jogász végzettségû svájci reformátor, hu-
manista tudós folytatta. „Tanítás a keresztyén vallásra” címû mûvében
foglalta össze a késõbb róla elnevezett kálvinista irányzat alapelveit.
Portugáliát és Spanyolországot leszámítva, Európa valamennyi országá-
ban tartósan meggyökeresedett a reformáció valamelyik irányzata. A
származási helyérõl helvétnek nevezett református irányzat Franciaor-
szágban, a Németalföldön (ma Hollandia), Svájcban, Skóciában (presbi-
teriánusok) és a történelmi Magyarországon tudott meghonosodni. A
történelmi Magyarországon a reformáció elsõ századában az ország né-
pességének 98%-a tért át. Károli Gáspár gönci református esperes és csa-
pata teljes bibliafordítása, a református iskolák, az ott végzett, nyugati
egyetemeket megjárt és onnan hazatért magyar tudósok, református fe-
jedelmeink és földesuraink (mint Enyingi Török Bálint), a református
munketikát gyakorló földmûvesek, iparosok, polgárok nélkül ma
nyelvünk is, hitünk is, nemzetünk is sokkal szegényebb lenne.
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Egészségnap Enyingen
2007. szeptember 29-én egészségnapot
tartottunk Enyingen, a Tinódi Lantos Se-
bestyén Református Iskola dísztermé-
ben. Mivel még nem volt ilyen rendez-
vény városunkban, úgy gondoltuk meg-
szervezzük. Így hát nekiláttunk a munká-
nak. Örömünkre szolgált, hogy rendezvé-
nyünket nagy érdeklõdés kísérte.
Lehetõség volt: vérnyomás, vércukor-
szint, testtömeg index, bõrállapot, látás-
élesség mérésére.
82 fõ mérését végeztük el ezen a napon.
Dr. Taubert Márta gyermekorvos, a nép-
betegségek Magyarországon címmel tar-
tott elõadást, amelyben elsõsorban a ma-
gas vérnyomásról beszélt és tanácsokat is
adott. Ezután Fülöp Márta várpalotai vé-
dõnõ a HRI Vitalion Klub platina igazga-
tója beszélt a táplálék kiegészítõk helyé-
rõl, szerepérõl az egészségmegõrzésben
és a betegségek leküzdésében. Õt követte
Rigó Zsolt aranyigazgató, aki 2in1-ben a
jövõ lehetõségérõl beszélt.
Az elõadásokon kb. 45 fõ vett részt.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítettek nekünk ab-
ban, hogy ez a rendezvény megrendezés-
re kerülhetett.
Külön köszönet a Megváltó Gyógyszer-
tárnak a tesztcsíkokért, amiket díjmente-
sen bocsátottak rendelkezésünkre.
Hajdú Zoltánnak a Tinódi Lantos Sebes-
tyén Református Iskola igazgatójának, a
díszterem és a technikai felszerelés bizto-
sításáért.

Az elõadóknak: dr. Taubert Márta gyer-
mekorvosnak, aki felkérésünkre, nagy
örömmel vállalta az elõadás megtartását,
valamint Fülöp Mártának és Rigó Zsolt-
nak.
Viplak Tibornak a Szolgáltató Intézmény
vezetõjének, aki a plakátok kihelyezésé-
ben nyújtott nagy segítséget.
Köszönet továbbá, a méréseket végzõ se-
gítõinknek:
Horváth Lászlóné, Laki Imréné és Je-
schitz Judit védõnõknek,
Bertáné Somogyi Tünde és Hercegné
Szarka Veronika ápolónõknek,
Petõ Tibor gyógytornásznak,
Tilhoff László mentõápolónak, aki az
enyingi Mentõállomást képviselte,
Minkó Andreának, Kovenczné Erzsiké-
nek, Pogány Lászlóné Icának a lepsényi
Vöröskereszt önkénteseinek.
És végül de nem utolsó sorban, a rendez-
vény zökkenõmentes lebonyolításában
nyújtott segítségükért: Marosvölgyiné
Tál Editnek, Marczi Györgynének, Ta-
kács Melindának, Körmendi Jánosné
Annuskának, Szabó Andrásnak, Nádasdi
Péternek és Daubner Ödönnek.
S minden kedves vendégünknek, akik
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel
ezen a délutánon.

A szervezõk: Simon Árpádné Irénke,
Kissné Szabó Mónika

Csima Gyuláné, Cziráki Katalin:

Miért?
Miért a gyûlölet izzik a szemekben?
Miért nem a szeretet lobog a szívekben?
Miért nem küzd-e szép Hazáért a magyar?
Miért nem érzi, hogy csak itthon lehet szabad?

Miért választotta el Trianon a magyart?
Miért nem nyújt kezet annak, ki a túloldalon
maradt?
Miért lankad a szívekben a Hazaszeretet?
Miért hagyja el-e kis Hazát, kit ISTEN idete-
remtett?

Miért bízza-e Szent Földet idegenre?
Miért verejtékeztek érte õseink, kik hittek
ISTENBEN?
Miért terem e szép magyar föld idegennek?
Miért nem a magyar testvéremnek?

Miért nem segítjük azt, aki élni itt akar?
Miért kell megélnünk, hogy elfogyjon a ma-
gyar?
Kis Hazám, bocsásd meg nekünk,
Hogy-e sok miértre nem is felelünk.

2007. szeptember

Dalmády Gyõzõ:

Vigyázz, magyar!
Vigyázz, magyar! Szent volt eddig küszöböd,
Megemelte a kalapját, a ki jött,
Hajlékodban pihenõt csak az talált,
Kinek ajtód magad önkényt megnyitád.

A küszöböd szentsége is oda van!
Sáros lábbal járnak rajta be sokan,
Nem kérdezik: otthon vagy-e? szabad-e?
Mintha nem is volnál a ház ura te.

Oly bátor lett minálunk az idegen:
Gõgös fejét elbizottan hordja fenn.
Ezt a földet az övének nézi már,
S hogy az legyen, csak az alkalomra vár.

Sokszor kérdem: boldog isten, van-e még
A magyarban igazi vér, büszkeség?
És ha van még, vajon miért tûri ezt?
Ellenséget a házába miért ereszt?

Vigyázz, magyar! újra mondom komolyan,
Tudom, gyönge, igen gyönge a szavam.
De a lelkem nyugalmával játszanám,
Ha még jókor ezt is ki nem mondanám

1880
Gyûjtötte: Nagy István

14 bank termékei egy helyen!
AKCIÓS jelzáloghitelek ügyintézése

SZABADFELHASZNÁLÁSRA, HITELKIVÁLTÁSRA,
ÉPÍTÉSRE, BÕVÍTÉSRE, VÁSÁRLÁSRA.

Munkáltatói igazolás, közüzemi számla elõzetes költségek
nélkül is. Pl.: 5millió Ft/32.000Ft/hó
Hívjon, hogy segíthessek!

Tel.: 06-70-361-5670, 06-20-523-4451
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