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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2004. november XII. szám Ingyenes 

Székely mottó: Az ember egyenes vagy görbe? 

Felhívás 

Testvértelepülésünk Kunszentmiklós város lakosaihoz!  

 Székelykeresztúr az elmúlt évek során az anyaországi testvérvárosok lakosai, önkormányzatai 
részéről önzetlen anyagi és kulturális támogatásban részesült. 
 Most, a székelykeresztúriak nevében nem anyagi adományt kérünk, hanem a magyar 
állampolgárság megadását, ami számunkra az összmagyar nemzethez való tartozást jelenti. Értéke 
számunkra felbecsülhetetlen, hisz eddig is magyarként éltünk, e ezután is magyarok akarunk maradni. 
 Szeretettel és tisztelettel kérjük, hogy vegyenek részt a december 5-i népszavazáson és szavazzanak 
igennel a minket, az anyaország határain kívül élőket érintő magyar állampolgárság megadását illetően. 

 Székelykeresztúr Város Önkormányzata nevében: 
 Benyovszki Lajos 
 Polgármester 

Kérdés-Felelet 

Kérdező: Ismeri-e a magyar jog a kettős állampolgárságot? 
Felelő: Természetesen. Több tízezer magyar-amerikai, kanadai, ausztrál svéd, olasz, német, sok százezer 
magyar-izraeli kettős állampolgár van! 

K.:  A hetvenes években a magyar állam a környező szocialista országokkal úgy állapodott meg, hogy aki 
betelepedik, azoknak fizetik a nyugdíját a saját ellátó rendszerükből. Ez változik-e? 
F.: Azok a betelepülők, akik nyugdíjra jogosultak, attól az országtól kapják az ellátást, ahol 
megdolgoztak érte (Svájc, Németország, Amerika, stb.) 

K.:  Évente egy nagyvárossal fogy Magyarország. Kik jöhetnek és kik jönnek be letelepedési szándékkal? 
F.: Teljesen idegen civilizációs kőrből (Ázsia, Afrika) jönnek tízezrével. Nemcsak nagyvárosokba 
telepednek le, hanem szétszóródnak az egész országban. Nincs akadálya a betelepedéseiknek. 

K.:  Ki fizeti az okmányokat? (útlevél, személyi azonosító) 
F.: Mindig az a személy, aki az adott igazolványt igényli. 

K.:  Tömeges betelepülésnél mi várható? 
F.: Akik munkát vállalnak, fizetik a társadalombiztosítást, nyugdíj hozzájárulást, különböző adókat, 
fogyasztanak, taníttatják gyermekeiket. Házat építenek, annak minden költségvetést erősítő vonzatával. 

K.:  Várhatóan mennyien települnek majd be? 
F.: Valamennyi szomszédos országból 14 éve szabadon költözhet bárki bárhova. 

K.:  Mit eredményez az otthonmaradás, aki nem megy el szavazni mit segít elő? 
F.: Megszavazza önmaga, s gyermekei számára a megfizethetetlen egészségügyi ellátást, a méreg drága 
kórházi költségeket. Befejezi az 1920-ban elkezdett nemzetgyilkosságot, de míg arról megkérdezésünk 
nélkül döntöttek, most ő személyesen mondja ki az ítéletet testvéreire. 
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/Szponzorált oldal/ 

Rémálom a népszavazás előtt 
 1920. június 4-én kómaszerű mély álomba zuhantam, és egy szörnyű rémálom telepedett elmémre. 
 Ott szenvedek Apponyi Albert delegációjával a Trianon palotában, ahol a győztes nagyhatalmak 
szalámizzák éppen a fél világot saját tudatlanságuk és nyomorék igazságérzetük színvonalának 
megfelelően. 
 A fényes, hatalmas teremben méretes asztal terpeszkedik, rajta védtelenül kifeszítve ártatlan 
világunk térképe. Dölyfös tábornokok, cinikus politikusok, éhes koncleső hiénanépek képviselői 
szaggatják a határokat körzővel, vonalzóval, sétapálcával. 
 A felfokozott hangulat a New York-i tőzsdére emlékeztet. Egy amerikai Magyarországot keresi, - 
nem találja. Az angol megleli, - a Fekete-tenger partján. Segít nekik a sündörgő tót, a Balatonra mutat, ő 
oda képzeli az alakuló Csehszlovákia déli határát. Készségesen pattan a szerb is, ő szintén a Balatonra 
mutat – annak déli partja éppen ideális lenne az új nagy Jugoszlávia északi határának. Munkács, Ungvár, 
Beregszász – kitűnő stratégiai körzet, sok rá az igénylő. 
 Az oláh történész szerint a nagy román király, Mathias Rex még 1458-ban hódoltatta 
Magyarországot, ezért Nagyrománia nyugati határfolyója minimum a Duna legyen. Budapest pedig 
román határváros. Már majdnem hisznek neki a nagyhatalmak képviselői, mikor egy nagytudású, bölcs 
francia eképpen dönti el a vitát: 
- „Legyünk igazságosak, jusson Budapestből a hős Romániának, de maradjon a bűnös 
magyaroknak is. Pest ide,- oda Buda. Innen délre a határ a Kunszentmiklós közepén folyó Bakér legyen. 
A város nyugati fele maradjon a bűnös népnek, a keleti rész legyen Románia.” 
 Apponyi Albert kérne szót – már jó ideje – de a rendfenntartók csendre intik; – „itt munka folyik, ne 
zavarjon!” 
 Antonescu felugrik az asztal tetejére; 
-„Ez így igazságos, mert a gonosz kunszentmiklósiak föltúrták Bábonyban a Nagy Román ősapa 
legkedvesebb fiának az avar kagánnak a sírját, nem érdemlik meg a Kunbábonyi területet. Különben is 
kéretik az izgága magyar delegációt a teremből eltávolítani.” 
 Nos, ilyenformán lett 1920-ban a Bakéron túli terület Románia, és az ott lakó magyarokból, 
kunokból román polgárok. 
 

Ijedtemben ekkor majdnem felébredtem 
De a lidérces álom folytatódott; 

 
 Tulajdonképpen örülhettem, mert házam a csonkolt Magyarország belső szélén maradt, de komáim 
a Janovics Laci és Pityu, a Jakab doktor, a Kustár gazda, a Lőrincz tanárnő, a szépen festő Diószegi 
Balázs, az Illyés Bálint tanár úr, a Kati lányom és férje Robi, az unokáim Boglárka és Robika, -ők 
Románia állampolgárai lettek. No meg a Paróczi Pali bátyám és a Lidi néni, - ők is román polgárok lettek. 
 Elkeseredve nézem ablakomból immár 84 éve egyfolytában a Bakéron túli Romániát. 
 Az egykori vízmű területén Antonescu vasgárdistái gyakorolják a magyarirtás fortélyait. A VÁV 
gyárnál börtön, az Epreskerti pályából átnevelő láger, a kenyérboltból határátkelő állomás, a Virágh 
Kúriából George Funár Polgármesteri Hivatala lett. A sajtüzemet Elene Ceausescu, a Román 
Tudományos Akadémia Elnöke Történelem Deformáló Kutató Laboratóriummá fejlesztette ki. A bábonyi 
szőlőket Alexandru Mudura kivágatta és magyar kölcsönből D-209-es fedőnevű Plázát épített. Nicu 
Ceausescu a Civil Kollégiumot tornászlányok beavatásához rendezte be, a Selyem tanya környékén móc 
pásztorok legeltetik az itt megtalált birka nyájakat. Az adacsi erdőbe 1920 medvecsaládot láncoltak a 
fákhoz a Condukátor vadász örömére. 
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/Szponzorált oldal/ 
 A Szécsi telepen egykor élt magyarokat 1921-ben látták utoljára. Állítólag nem akarták megérteni a 
román igazságot, ezért lakosságcsere keretében a Duna-deltában öszeköltöztették őket a már régebben ott 
nyugvó magyar nemzettársaikkal. Házaikat ledózerolták, mert az igényes Zsil-völgyi bányászoknak a 
tömbház megoldás jobban megfelel, csak annyit kértek, hogy vizesblokk ne éktelenkedjék a lakásokban. 
Őket egyébként a Felső Bakér-menti aranybányák kiaknázásához szerződtették, mert közismerten 
immunisak a cián mellékhatásai ellen. 
 Ezzel összefüggésben a Bakér jobb oldalán élő magyar lakosság is munkalehetőséghez jut; a 
haltetemek eltakarítását a KÉSZ KHT. nyerte el pályázat útján. 
Hogy a Gál Sándor utcai egykori magyarok hová lettek, azt csak a Securitate bennfentesei mondhatnák 
meg, de ők meg sajnos süketnémák mindannyian. Ezen az egykor magyar területen csak a templomokat 
nem dózerolták le, mert nem találtak erre egyet sem. 
 A Bakéron túli Romániában ma már kevés magyar lakik, állítólag ők egyébként is egykor románok 
voltak, csak az erőszakos horthysta, szeparatista, revansista, és nacionalista elmagyarosítás áldozatai 
lettek. Olyan magyarnak hangzó családneveket találunk még a Bakéron túli román területen, mint: Bóna, 
Szőke, Bernáth, Bolyó, Virágh, Kocsis, Baráth, Ájpli, Szabó, Bajnóczi, Baranya, Barna, Bíró, Czigler, 
Dobrai, Duzmath, Fábián, Hajdú, Juhász, Kancsár, Kecskés, Kiss, Kovács, Molnár, Nagy, Németh, Papp, 
Peterdi, Sebestyén, Szalai, Szappanos, Szemes, Tóth, Varga, Vass vagy Zsigmond. Az idősebbek még 
beszélnek magyarul, a gyerekek már román iskolába járnak a jobb boldogulás reményében.  
 Az ablakomból látom, hogy a határ túlsó oldalán az egykori strandunk területén piros-sárga-kék 
színekre pingált padok, kukák és zászlók rengetegében a saját szaguktól felbőszült oláh hordák éppen 
kiverik Sütő András szemét, és ütik mindazt, akit magyarnak gondolnak. Arrébb a szekusok helikopterről 
lövik Tőkés Lászlót, családját és híveit. 
 Ideátról is puskaropogás hallik; a Baksay Gimnázium udvarán Petru Medgyessy magyar 
miniszterelnök Ion Iliescuval elvtársi egyetértésben lövik a madarakat ezerszámra. 

Azután Trianonra koccintanak. 
 Szívélyes elvtársi egyetértésben gyűlölik a jobboldali magyarokat, akik valamennyien 
szélsőségesek, antiszemiták, fasiszták és minden bajoknak okozói. 
 

84 év után izzadtságban úszva ébredek. Aggódva rohanok az ablakhoz – de a Bakéron túl –  
hála Istennek minden rendben van. 

Naptáram 2004. december 5-öt mutat. 
A népszavazás napjára virradtunk. 

 Ott keletre, a Királyhágón túl Románia magyar, székely, és csángó népe aggódva figyel az 
anyaországra. Wass Albert, Kós Károly, Reményik Sándor, Tőkés László, Márton Áron, Orbán Balázs, 
Gábor Áron, Bánffy Miklós, Nyírő József, a két Bólyai, Hunyadi János és Mátyás, Bethlen Gábor, Ady 
Endre, Arany János, Szász Károly, Ábel a rengetegben, a Jézusfaragó ember, és az emberek a havason, 
aggódva várják, hogy testvéreik a kunszentmiklósiak hogyan értékelik évezredes hűségüket a magyar 
nemzethez, nyelvhez. 
 
 Vajon észreveszi-e végre a magyar nép, hogy a jobb és baloldalinak elkeresztelt tudatos 
népmegosztás valójában idegen érdekeket képviselő elvtelen nemzetközi manipulátorok gyalázatos 
támadása nemzetünk felaprózása és kifosztása érdekében? 
 Minden nép fennmaradása, boldogulása alapvetően a nemzetben való gondolkodásban és tettekben 
rejlik, minden más út az anyagi és erkölcsi megsemmisülésbe vezet. 
 Tud-e még egyszer egységbe tömörülni a megosztott magyar nemzet, vagy már csak a globalizált 
liberális világhatalom megemésztett végterméke bűzlik a Trianonban szétfaragott, és megosztott 
Magyarországon.  Ez a mai népszavazás igazi tétje.  /Székely Gábor/ 
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Megszívlelendők a közlekedésben! 
Jó tanácsaimat segítő szándékkal teszem! 

 November közepe van ami lassan a „télvíz” ideje. Jönnek a „nem szeretem” idők, a csúszós utak, a 

köd, a hó… 

 Minden közlekedőnek, gyalogosnak, kerékpárosnak, motorosnak, autósnak, magunk és társaink 

védelmében javaslom, hogy figyeljünk egymás testi épségére. A „Látni és Látszani” jelszó jusson 

mindenki eszébe akkor, amikor lakását gondosan bezárja és a közútra lép. Köztudott, hogy nagyon hamar 

sötétedik, ami egy korlátozott látási viszony. A kivilágítatlan (sötét ruhában) kerékpárosok óriási veszélyt 

jelentenek egyrészt saját, másrészt autóstársaik számára. 

 Szeretném, ha kerékpárosaink világítás, fényvisszaverő prizma (macskaszem) nélkül nem 

közlekednének! Higgyék el, ezek a jelzések megmentik az életüket! Mérlegeljünk. Melyik a drágább? 

Egy ember élete, vagy fényvisszaverők a kerékpárokon? 

 A motorizáció világának, autóstársaimnak a biztonságos téli közlekedés érdekében a következőket 

javaslom: 

(Biztos, hogy sokan már megtették, de lehet, hogy ebben a rohanó világban még nem jutott rá idő.) 

1. Nyári autógumiját átcserélte-e télire? 

2. Ellenőrizte már a hűtőfolyadékot autójában? (-25-30ºC). Ezt a folyadékot 2-3 évente teljesen 

le kell cserélni! 

3. A fékfolyadékot sem árt átvizsgálni! Ezt a folyadékot is 2-3 évente le kell cserélni, mert az 

állandó használat során veszít a viszkózításából, és a legváratlanabb esetben fogja cserbenhagyni 

az autóst. 

4. Az ablakmosó tartályba töltött-e téli koncentrátumot? 

5. Van-e ködlámpa az autóján? Minden motoros járműre szerelhető ködfényszóró. 

(Motorkerékpárra egy, előre fehér, vagy kadmium sárga, és egy piros fényű lámpa hátra.) 

Gépjárművekre előre 2db fehér, vagy kadmium sárga színű, hátra legalább egy, az úttest közepe 

felől világító piros fényű lámpa engedélyezett. A ködfényszórót viszont csak akkor használhatunk, 

ha egészen lassú menetre kényszerülünk (sűrű hóesés vagy sűrű köd miatt), egyébként a ködlámpa 

használata tilos! 

Remélem, hogy ezek figyelembevételével, ezen a télen nem lesz koccanás, baleset, súlyos sérülés… 

Minden közlekedőnek, erőt, egészséget és balesetmentes közlekedést kívánok! 

 Tisztelettel: Dinnyésné Mészáros Irén autóvezető-képző szakoktató 

Sajtóhiba miatt sajnos az októberi számunkból a X. Szentmiklósi Napokat támogatók névsorából Nagy 
Gábor vállalkozó kimaradt, melyet ezúton szeretnénk pótolni. 

Köszönet a támogatásokért. 
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Házhoz hozzák a gyógyulást 
 Már nem csak Budapest és a nagyvárosok kiváltsága a szakszerű otthoni betegápolás. 

2004. novemberétől új szolgáltatással – az otthoni szakápolással – bővült településünk 

egészségügyi ellátása, így már a kunszentmiklósi lakosok is igényelhetik a kecskeméti 

székhelyű ASSZISZTENCIA NOVA ÁPOLÓ és Egészségügyi Szolgáltató Bt. szolgáltatásait, 

melyről Ancsáné Holló Erikát és dr. Magyarné Mátrai Anikót, a cég szakmai vezetőit 

kérdeztük. 

- Mi a szolgáltatásuk lényege? 

- Az otthoni szakápolás a kórházi ellátás kiváltására, illetve lerövidítésére irányuló új 

ellátási forma, amely a betegek otthonában, vagy tartózkodási helyén folytatott ápolási 

tevékenység. Célja a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi 

állapot javítása és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, valamint a 

szenvedések enyhítése. 

- Hol lehet az ilyen irányú igénnyel jelentkezni? 

- Alapvetően két helyen. Egyrészt a háziorvosnál, másrészt pedig nálunk, mint 

szolgáltatónál, személyesen vagy telefonon. 

- Ki rendelheti el az otthoni szakápolást? 

- Kizárólag a háziorvos rendelheti el, mégpedig saját kezdeményezése, a beteg kérelme, 

vagy szakorvos javaslata alapján. 

- Milyen ellátást igényelhetünk? 

- Képzett szakápolóink és gyógytornászaink segítségével széleskörű ellátást tudunk 

biztosítani, amibe beletartozik például a sebkezelés-sebkötözés, infúzió adása 

(folyadékpótlás), katéterezés, felfekvés kezelése, injekciók beadása, fekvő betegek 

átmozgatása, családtagok és hozzátartozók betanítása, valamint szakirányú terápiás 

kezelésként végzünk gyógytornát is műtétek, agyi történések utáni rehabilitáció, és 

állapotfenntartás érdekében. 

- Kell-e fizetni a szolgáltatásért? 

- Háziorvosi elrendelés esetén a kezelés a betegnek ingyenes. 

ASSZISZTENCIA NOVA BT. 
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 14. 

Ancsáné Holló Erika ápolási koordinátor: 20/5195-789 
Dr. Magyarné Mátrai Anikó gyógytornász: 20/9340-211 
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Az I. számú Napközi Otthonos Óvoda gyermekközössége és dolgozói köszönetet mondanak 
az óvodánk udvarán kialakított szép homokozóért: 

Bábel Péter és Lesi Árpád képviselőknek, 
Török Tibor szülőnek, Géczi András és Ájpli Mihály segítőknek. 

Az I. számú Óvoda munkaközössége 

  

Az I. sz. Óvoda Életfa Alapítványa köszönetet mond az 1%-os adó felajánlásokért, amelyből 
68.000Ft érkezett a számlánkra. Fejlesztő játékokat vásárolunk a gyermekeknek karácsonyra. 
 Köszönettel:  Fehér Lajosné kuratórium tagja 

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! 
ATHÉN 2004. 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság által meghirdetett rajzverseny eredményei: 

Alsó tagozatos: 
1. helyezett: Józan Katalin – ÁMK 6/e 
2. helyezett: Hajdú Zsófia – ÁMK 3/a 
3. helyezett: Dánnyi Nikolett – Szabó Janka – Nagy Norbert 

Felső tagozat: 
1. helyezett: Prokk Ferenc – Ref. Koll. 7/a 
2. helyezett: Oláh Annabella – ÁMK 8/a 
3. helyezett: Horváth Orsolya – ÁMK 6/a 

Különdíjban részesült: Bangó Éva – Ref. Gimnázium 

A díjazottak vásárlási utalványban részesültek. 
A beérkezett alkotásokból az ÁMK-ban kiállítás tekinthető meg. 

Köszönjük Honti László tanár úr segítségét! 

 Az Ifjúsági és Sport Bizottság nevében: 
 Bábel Péter elnök 
 

A novemberi időszakban a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság által 
kidolgozott munkaterv alapján ezen munkálatok készültek el: 

- Virágh Gedeon utca melegaszfalttal történő burkolása (Köszönet a Konczi Trade Kft. 
és Bernáth András vállalkozók segítségéért!). 

- Székely u., Rigó u., Ősz utcák hátsó összekötő részének murvával való feltöltése, és a 
csapadékvíz elvezetés kiépítése (15 éves probléma volt). 

- A Temető utca szilárd burkolatot kapott. 

- Ady Endre utca murvával való leterítése. 

- November elején elkészült a Városháza díszvilágítása. (Teleki Zoltán vállalkozónak és 
dolgozóinak köszönjük, hogy munkájukkal – díjmentesen – hozzájárultak a 
munkálatokhoz.) 

- A tasskertesi temetőhöz parkoló és út építését a Kölcsey utca felől Németh László 
vállalkozó díj-, és anyagmentesen elkészítette, melyért köszönetét fejezi ki 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete. 
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a mi ügyeink…� 
 
Ebben a hónapban a következő 4 témakör kerül terítékre: 
 
1. Mentőállomás: 
 Városunk pályázaton 1.875.000,- Ft-ot nyert a tervek elkészítésére, melyből a saját 
forrás 188.000,- Ft. A terv elkészült, az építési engedélyt is megkaptuk, az építés annak 
függvénye, hogy mikor kerül kiírásra egy újabb pályázat, mely a mentőállomások építését 
célozza meg. Állami szerepvállalás nélkül sem megépítése, sem későbbi működtetése nem 
lehetséges. Hogy mikor nyílik lehetőség a munkálatok elkezdésére, ezt jelenleg nem tudjuk. 

2. Tasskertesi ravatalozó: 
 2004. évi költségvetésünkből 5 millió Ft-ot különítettünk el a ravatalozó megépítésére, 
de sajnos az idén már nem készül el. Az önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
kultúrált körülmények között emlékezhessünk szeretteinkre, ezért a munkálatokat a jövő év 
folyamán szeretnénk elkezdeni. 

3. Kábel TV: 
 Tervezés alatt áll a kábeltelevíziós hálózat kialakítása. Néhány héten belül megkezdődik 
az előfizetők gyűjtése. Ugyanakkor egy pályázati kiírás lehetősége ad arra, hogy a város 
hozna létre egy kábeltelevíziós hálózatot és a város is működtetné azt. Későbbi számunkban 
bővebben beszámolunk a kiépítés eredményeiről. 

4. Kunbábonyi játszótér: 
 Önkormányzatunk 2004-ben visszavásárolta a kunbábonyi játszóteret 1 millió Ft 
összegért. Reményeink szerint 2005-ben a bábonyi lakossággal összefogva elkészül egy új 
játszótér, melyre nagy szükség is van, hisz hála bábonyi polgáraink aktivitásának, lesz aki 
használja majd. 
 
 Tisztelt Olvasó! Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben városunkat érintő 
közügyekben, kérem, jutassa el hozzám vagy keressen a következő telefonszámon: 

Bábel Péter (06)-20/499-7444 

Egyéb híreink 
 

 
 December 2-án megalakul a Vízi Közmű Társulás Előkészítő Bizottsága. Terveink 
szerint rövidesen lakossági fórumokon ismertetjük a csatornahálózat kiépítésének várható 
lakossági terheit. 
 
          Bábel Péter 
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Felhívás! 
December 5-én kettős népszavazás lesz. 

Döntenünk kell a kettős állampolgárság és a kórház privatizáció ügyében. 

 Az elmúlt hetekben kérdést csináltak abból, ami tisztességes magyar ember számára 
sosem volt és lehetett kérdés. Telepakolták fejünket hamis információkkal, olyan érvekkel, 
melyek csak a hazugság lábain képesek egy ideig megállni. 
- Mármint-, hogy mibe fog ez nekünk kerülni? Miért én fizessem a nyugdíját annak aki 
idejön? A társadalombiztosítás össze fog omlani! – és még sorolhatnám a hasonló 
sületlenségek sokaságát. 
 Az, aki nem fogja be fülét és fejét nem dugja homokba, az tudja, hogy ez a hazugság – 
dömping nem más célt szolgál, mint azt, hogy egy esetleges nem eredmény esetén a lelkekben 
egy újabb Trianont hozzon létre. 
 Tisztelt Kunszentmiklósiak! Rajtunk ne múljon az, hogy ez a sokat szenvedett, 
megcsonkított magyar haza újra egymásra találjon. Kérek mindenkit, hogy most vasárnap 
menjen el és szavazzon igennel, hogy büszkén nézhessünk egymás szemébe. 

MI LEGYEN A JEL? 

- Mi legyen a jel, melyet mindazoknak viselnie kell, aki aggódik gyermeke 
biztonságáért, félti a nehezen, tisztességes munkával szerzett vagyonát, vagy nem érzi magát 
biztonságban. 
- Mi legyen a jel, melyre mindenkinek mozdulnia kell, mikor azt látjuk, hogy 
mindennap betörnek valahová, meglopnak és fenyegetnek valakit, gyermekeinket késsel 
tartják rettegésben. 
- Mi legyen a jel? Eddig a hallgatás a „semmi közöm hozzá”, „jobb a békesség” volt, 
de mára megváltozott a helyzet, mindenki kárvallott és szenvedő lett. Most már egyenként is 
vállaljuk véleményünket, mert tudjuk, hogy olyan ponthoz érkeztünk, amikor már nincs mit 
vesztenünk. Ne legyünk, nem lehetünk közömbösek egymás iránt, nem lehetünk a 
meghátrálás emberei! 
 Figyeljünk a jelre! Hiszem, hogy sokan vagyunk, hiszem, hogy amikor kell mozdulni, 
fogunk. 
 Ambruzs Attila, önkormányzati képviselő 
 

Ki a magyar? 
Ki a magyar hát, cimbora? 
Te, vagy én? Vagy a harmadik? 
Nosza döntsük el szaporán, 
Míg el nem süllyed a ladik! 
Ragadjunk hát lapátot, csákányt, 
Evezőt! Ebura fakó! 
Így csináljuk már ezer éve, 
Ez hát nekünk való! 

Aztán, ha majd holt tetemünket 
kiveti a víz a partra: 
magyar leszel Te is, én is, 
a harmadik is, mind, mind, kit halva, 
bevert fejjel, némán, gyászban 
fektethetünk a ravatalra. 

 Wass Albert: A Bujdosó Imája kötetből, 1947./ 

Hallgass a szívedre, szavazz az IGEN-re! 
Lesi Árpád 


