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Tűnődések:  
 A valentin nap titkai  

 
A szerelem és a szeretet „kötelező” napja, ilyenkor akár a látszat kedvéért fel kell hagyni a 
veszekedéssel, és kedveskedni másoknak. Eredetileg egy jópofa ötletnek indult, de mitől torzult el? 

Valentin nap -- pro: 
- Egy nap, mikor egyszerű okkal meglepheted a párodat, barátaidat, családtagjaidat, hogy tudják, 
sokat jelentenek nekünk. 
- Egy nap, ami a legalkalmasabb a régóta tervezgetett leánykérésre, vagy megvallhatod a titkos 
szerelmednek az érzéseidet, akár névtelenül is. 
- Mindenhol szerelmes számok, amik eszedbe juttathatják az együtt töltött időt egy személlyel. 
- Sok akcióval találkozhatunk az üzletekben és az online boltokban. 
 

Valentin nap -- kontra: 
- Az év összes többi napján is kifejezheted, hogy mennyire fontos neked az adott személy, nem kell 
hozzá egy béna indok ( „Há’ mer’ Valentin nap van.”) 
- Mindenhol idegesítően nyálas zene szól a rádióból. 
- Közösségi oldalakon szívecskés posztok megnövekedése azoktól az emberektől, akik nem ismerik a 
privát üzenet fogalmát. 
- A szinglik ezen a napon még inkább egyedül érzik majd magukat a sok rózsaszín cukormáz láttán. 
- A marketingesek hasztalan, megbotránkoztató árucikkei. Mindannyian találkoztunk páros 
fogkefével vagy egymáshoz illő csili-vili wc-papírtartóval. 
 

Személy szerint engem hidegen hagy ez az egész nap. Talán a hozzám közelálló személyeket 
meglepem egy tábla csokival. Ezen órákig el lehetne vitatkozni, de akkor sem lehetne dűlőre jutni. 
Mindig akad olyan, akinek tetszik, és mindig lesznek emberek, akiknek sosem fognak vele kibékülni. 
 

Tudtad-e? 
A középkorban úgy tartották, hogy az első egyedülálló, ellenkező nemű személy, akivel találkozol 

Bálint nap reggelén, a jövendőbelid lesz. 

L.N. 

 
Természetismeret: 

Itt a tavasz... 
Mi is az a tavasz? 

Ez egy évszak, ami három hónapot foglal magába: március, április, május.  

A csillagászati tavasz kezdete: március 21. 

A naptári tavasz kezdete: március 1. 
 

Tavasszal... 

...a nap előbújik a felhők közül, és még nem túl erős fénysugarakkal olvadásra ítéli az utoljára leesett 

hórétegeket, míg csak egy apró pocsolya nem marad belőlük. A fák újra „felélednek”, rügyeket 

növesztenek, és később virágba borulnak. A földből kinőnek az első hóvirágok és ibolyák. Később a 

tulipán, nárcisz, szegfű az illatukkal megtöltik a levegőt. Az idő melegedni kezd, a csizmákat és a téli 

kabátokat a szekrény mélyére süllyesztjük, amik majd csak október-november környékén kerülnek 

újra elő. A madarak visszafoglalják a helyüket az ágakon, és hangos csiripelésbe kezdenek, ezzel 



megtörve az eddig uralkodó csendet. A rovarok újra körülöttünk repdesnek, a méhek vadul 

zümmögve gyűjtik a pollent és a nektárt. A többi állat is fokozatosan merészkedik elő, mint az 

emberek. Sokan sétálni, sportolni vagy játszani mennek a természetbe, de ebben az időszakban 

ajánlatos rendbe tenni a kertet, és a vetés, ültetés is tavasszal zajlik. 

Jeles napok: 

március 8. - nőnap 

március 15. - az 1848-as magyar forradalom napja 

március 20. - a boldogság napja 

március 21. - napéjegyenlőség 

március 22. - a víz napja 

április 1. – a bolondok napja 

április 10. -  nemzeti rákellenes nap  

április 11. - a magyar költészet napja  

április 22. - a Föld napja 

május 1. - a munka ünnepe 

május 18. - az internet világnapja 

Húsvét - mozgó ünnep 

 

L.N. 

 

Kertészkedőknek: 

Tavaszi munkálatok 

Mivel megkezdődött a tavasz, a kertekben is felgyülemlik a tennivaló. Ilyenkor kezdjük a 

virágok ültetését, valamint a zöldségvetést.  

1. Itt az ideje a télen elfagyott, elszáradt növényi részek metszésének. Más-más metszési 

módszert kell alkalmazni az egyes gyümölcsfák, cserjék és különböző lágyszárúak 

esetében. 

2. A tápanyag utánpótlás szükséges nemcsak a gyep, hanem a gyümölcstermő- és 

dísznövények számára is fontos. Vigyázzunk, hogy a növényeknél a megfelelő 

összetételű tápanyagot, műtrágyát használjuk!   

3. A zöldségvetéssel kapcsolatban minden zöldségnek megvan a maga ültetési ideje.                                                                                                                                 

Márciusban legjobb elvetni a sárgarépát, petrezselymet, retket, vörös- és fokhagymát, 

spenótot, kaprot, sóskát és a korai burgonyát.                                                              

Áprilisban mehet a paprika, paradicsom, káposztafélék elültetése, a spárgatök, 

sütőtök, sárga- és görögdinnye, cékla, valamint a csemegekukorica elvetése.                                                                                                                            

Májusban sort keríthetünk az uborka, bab, fejes- és kelkáposzta, karalábé valamint a 

zöldbab elvetésére. 

4. Miért is éri meg gyümölcsfákat ültetni otthon, mikor a gyümölcsöt az üzletekben is 

megvehetjük? Az igaz, hogy a fák az ültetés után csak pár évire rá fognak termét 

hozni, ezen kívül a permeteket sem adják ingyen, s a gyümölcsfák is gondozást 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578160
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578162


igényelnek. A házi gyümölccsel ellentétben azonban az üzletben vett gyümölcsöket 

nem tudhatjuk, hogy milyen permetekkel és milyen körülmények között termesztették. 

A saját egészségünk érdekében is jobb a házilag termesztett növényeket enni, csak 

figyelnünk kell, hogy jó időpontban, és jó helyre ültessük fáinkat. November még 

ideális a faültetéshez, mielőtt a fagy és a hideg beállna. A fákat sosem szabad fagyos 

talajba elültetnünk! 

 M.V. 

 

,,A természet egyik legtörékenyebb és legsebezhetőbb megjelenési formájaként a virágok 

élete rövid és törékeny. Egy figyelmetlen 

lépés, egy száraz tél vagy egy heves eső élet-

halál kérdése lehet egy ilyen kényes növény 

számára. És mégis, minden reggel tágra 

nyílik. A virágoktól sokat tanulhatunk a hittel 

kapcsolatban. Ha saját életedben gondozod a 

hit kertjét, akkor új módon fogsz életre kelni, 

mint ez a virág.’’  Dan Millman  

 

 

 

 

 

 

 

Elmélkedések: 

Nézem az eget.... 

Nézem az eget, és éppen azt kérdezem, mint nagyon sokan mások is a Föld nevű bolygónk                    

hétmilliárd lakója közül: vajon egyedül vagyunk -e az univerzumban?                                                                

Egyáltalán hol kezdődik a világegyetem és hol ér véget? Jó, jó, persze hallottam már arról,                           

hogy állítólag végtelenül sok milliárd csillagból áll, és a mi naprendszerünkhöz hasonló                                    

sok millió bolygóhalmazból áll, de valahogy képtelen vagyok elhinni. Ennek a hitetlenkedésnek 

minden bizonnyal az az oka, hogy a Földön, a mi világunkban  az emberiség, pontosabban                                 

a pár ezer éves múlttal rendelkező fejlett civilizáció mára már sok mindent képes                                       

megmagyarázni, és általában a dolgoknak van eleje és vége, meg néha még közepe, meg veleje is.... 



Vannak tudósok - mondjuk az amerikai NASA kutatói -, akik biztosak benne, hogy léteznek 

földönkívüliek, UFO-k, és bizony szép számmal akadnak olyan szemtanúk is, akik                                               

már láttak idegeneket, sőt el is rabolták őket... Őszintén szólva, úgy vagyok ezzel a témával,                                 

mint sok mással is: hiszem, ha látom, mármint az idegeneket. Na, nem mintha vágyódnék rájuk,                         

azt azért nem! Csak úgy éppen eszembe jutott, miközben nézem az eget. Úgy gondolom,                                     

van az emberiségnek éppen elég gondja önmagával is, jobb lenne, ha ezekre összpontosítanánk 

erőnket, tudásunkat... Mert ha vannak is idegenek, azok úgy is léteznek, ha mi nem is tudunk                                           

róluk, vagy egyáltalán nem kutatjuk  a létezésüket. Ha meg akarnak látogatni                                      

bennünket a jövőben, egész biztosan nem kérik majd a belegyezésünket. Jönnek, és kész!                                      

Az eget bámulva rájöttem, hogy a rengeteg kellemetlenség, konfliktus, rosszindulat ellenére                              

azért az égszínkék nappali vagy a csillagfényes éjszakai égbolttal együtt szép kerek a mi világunk,                          

az otthonunk, tűrhetően elviselhető érzés itt élni, a Föld nevű bolygón, és nagy valószínűséggel                            

csak rajtunk múlik, hogy mennyire boldog az életünk rajta.... 

T.V. 

Március 15. – a 21. században 
 

Március 15. a magyarok egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. Ilyenkor megkoszorúzzuk az 

emlékműveket, az iskolások elszavalják az unalomig ismert verseket, szövegeket. Mégis, a mai század 

emberének a múlt ezred eseményeinek aligha van bármily jelentősége. De hisz miért is lenne?! Hisz 

az olyan régen volt, ki tudja, talán meg sem történt! Pedig a mai világunkban, főleg itt, Felvidéken 

Petőfiék komoly példával járnak előttünk.  

Magyarok vagyunk egy olyan országban, amely megveti nyelvünket, nemzetünket, hazánkat. 

Még ha annyira nem is szörnyű a helyzet, mint 1848-ban, nekünk akkor is meg kellene értenünk, sőt, 

át kellene éreznünk, mit tettek értünk a márciusi ifjak.  

Képzeljük el, hogy nézne ki egy ilyen felkelés napjainkban:        

Adott pár fiatal művész, figyelembe véve az írók akkori szerepét a társadalomban, ma 

valószínűleg zenészek lennének. Tehát ez a pár fiatal zenész pont olyan, mint bárki más: Sanyi 

a szomszédból, Jani az unokatesó, vagy éppen az a kedves srác a boltból, aki Móricként mutatkozott 

be /hiszen a híres hőseink is ennyik voltak csupán: átlagos fiatalok/.  

Ennek a néhány fiatal művésznek elege van az elnyomásból, és úgy döntenek, március 15-én 

követeléseiket a nép elé tárják. Hogy miért pont március 15.? Valószínűleg ennek is jó oka volt: sok 

száz évvel ezelőtt ezen a napon döntötték meg a szenátorok Julius Caesar hatalmát. Bár ez 

korántsem biztos, de könnyen meglehet, hogy Sanyi, Jani, Móric és a többiek abban reménykedtek, 

a régi zsarnok legyőzésének évfordulója majd jó szerencsét fog hozni. 

Tehát a „haverok“ találkoznak a sarki bisztróban, mindig is együtt szoktak zenélni, bulizni, 

szórakozni és beszélgetni. 

Találkoztak, és elindulnak, hogy kivívják maguknak a szabadságot, ami nekik addig nem 

adatott meg. 

Vajon manapság bárki is képes lenne ilyesmire? Valaki, aki merné észrevenni, hogy máshol 

mások mennyivel jobban élnek, és hogy ez nekünk is jár? Ki is merné mondani, hogy jobbat 



érdemlünk, akkor is, ha ezzel maga alatt vágja a fát? Nem tudom, és nem is az én dolgom eldönteni. 

Én csak azt tudom, hogy a márciusi ifjak nagy emberek voltak, és többet érdemelnek az olyan 

gondolatoknál, hogy „Minek nekem megtanulni ezt a baromságot?!“, vagy „Na, mindegy, addig sem 

kell suliban lenni!” 

Szomorú, pedig igaz: a szabadság egykori harcosainak bátorsága el lett temetve néhány 

virágkoszorú alá.  

 

V.ZS. 

 

Elbeszélés: 

A világ legjobb szülinapi ajándéka 

Szülinapomra pénzt kaptam a szüleimtől, de sokáig nem tudtam eldönteni, mire költsem. Aztán egy 

napon bevillant, hogy én mindig is el akartam menni Los Angelesbe, szóval már meg is kaptam a 

kérdésemre a választ. S hogy kivel találkoztam ott, hát azt nem fogod elhinni...   

A repülőút kb. 6-7 órás volt, szóval eléggé fárasztó. Mikor este megérkeztem L.A .-be, az első utam 

rögtön a szállodába vezetett. Nagyon szép szobát kaptam: tisztaság, rendezettség és kényelmesség 

mindenhol. Igazából este már nem mentem sehova, mert hullafáradt voltam a hosszú út miatt, ezért 

csak lezuhanyoztam és már mentem is aludni. Reggel úgy 9-kor keltem fel, s a reggelit már rögtön 

hozta a szobaszerviz (mellesleg nagyon helyes volt a pincérsrác). Reggelizés után felöltöztem, és mit 

sem sejtve elindultam vásárolni. Sok szép ruhát vettem magamnak, főleg pulcsikat. A kimerítő 

shopping túra után beültem egy kávézóba. Miután fizettem, el sem fogod hinni, hogy kibe botlottam 

bele, a példaképembe Samara Morganbe, azaz Daveigh Chase-be. Hát én azt hittem, hogy ott 

helyben elájulok, annyira megörültem neki! Elnézést kértem tőle, amiért nekimentem, de mondtam 

neki, hogy ő se szokott bocsánatot kérni azért, hogy csak úgy hívatlanul kimászik a TV-ből. Kitört 

belőle a nevetés, mert ugye tudta, mire gondolok. Na és most jön a legjobb része, nem elég, hogy 

megnevettettem, még a tetejébe meg is hívott a házába!!! Amikor ezt meghallottam, hogy felajánlja, 

menjek el hozzá, hát akkora kiabálással mondtam neki, hogy igen, szegénykének szerintem kiszakadt 

a dobhártyája. Egész úton arról beszéltem, hogy én vagyok a legnagyobb rajongója, indítottam egy 

„Samara fan klubbot“... hát csodálkoztam, hogy nem küldött el. De legnagyobb meglepetésemre nem 

is idegesítőnek talált, hanem még örült is neki, hogy ilyeneket mondok. Mikor odaértünk hozzá, azt el 

nem tudod képzelni, mekkora volt az a ház. Kb. kétszer akkora, mint a miénk, ha nem háromszor. 

Kívülről gyönyörű volt, hatalmas medencével, szökőkúttal, grillsütővel stb. Nem elég, hogy a külseje 

a háznak csodálatosan nézett ki, de még a belseje, csúcs volt. Minden szobába plazma tv, az ágyak 

hatalmasak voltak és nagyon kényelmesek, volt külön játékszoba, dolgozószoba, vendégszoba, szóval 

minden, amit csak el lehet képzelni. Mindemellett nem igazán kötött le ez a sok szoba, mert engem 

kizárólag csak az övé érdekelt. Amikor már észrevettem, hogy az ő szobája felé tartunk, akkor már 

nagyon megörültem, s mikor kinyitotta az ajtót, az maga volt a „mennyország“ számomra. Mintha 



csak a magamét látnám, plakátok a falon, képek a barátokkal, de ami a leginkább megérintett engem 

az az volt, amikor megláttam az asztalán egy forgatókönyvet, s akarva akaratlanul, de elolvastam. 

Totál ledöbbentem, merthogy az én írásom volt, amit még régebben küldtem el neki facebookon (A 

kör romantikus verziója). Amikor visszajött a konyhából és behozta nekünk a nasit, akkor észrevette 

rajtam, hogy még az addiginál is boldogabb vagyok. Megkérdezte, mi történt, hogy ilyen jó kedved 

lett hirtelen. Erre én megmondtam, hogy hát semmi különös, csak éppen megtaláltam az asztalodon a 

saját forgatókönyvemet. Erre ő azt válaszolta, hogy igen, igen, az valóban az enyém, merthogy 

elolvasta, amikor elküldtem neki, és bevitte a rendezőinek, akiknek tetszett az ötlet, hogy A körből 

csináljunk egy romantikus verziót. Na, ekkor már aztán tényleg leesett az állam, annyira elkapott a 

boldogság, rögtön meg is öleltem őt, és egy csomószor megköszöntem neki. Aztán ott is aludtam 

nála, összeismerkedtem az anyukájával és a testvéreivel, és reggelig beszélgettünk. Szerintem 

kijelenthetem, hogy ez volt életem LEGFANTASZTIKUSABB vakációja!!! Nem elég, hogy 

találkozhattam a példaképemmel és össze is barátkoztam vele, de ott lesz a nevem, mint 

forgatókönyvíró!!!  

Azt hiszem, erre mondják azt, hogy én vagyok a legszerencsésebb ember a világon. 

 

T.V. 

 

Filmajánló: 

Viharsziget 
 

Szerény véleményem szerint  DiCaprio nem a megfelelő filmért 

kapott Oscart. Lehet bármennyi jó alakítása, a Viharszigetet nagyon 

nehéz lenne felülmúlni. 

Egy detektívet elküldenek a híres Viharszigetre, ahol egy 

diliházban az elmebajjal küszködő gyilkosokat, bűnözőket kezelik. Egy 

ápolt eltűnt a szobájából, azóta nem találják. A nő megölte három 

gyerekét, majd úgy, ahogy volt, el is felejtette. Úgy éli mindennapjait az 

elmegyógyintézetben, mintha mi sem történt volna: a pácienseket 

szomszédoknak, az alkalmazottakat tejesembernek, vagy egyéb arra járó 

emberkének hiszi. Furcsa módon a hölgy hamar megkerül, és semmire 

sem emlékszik a történtekből. De ez nem minden: az intézményben 

furcsa titkokról ránthatja le detektívünk a leplet. 

Amíg az ember ezt a filmet nézi, egy pillanatra sem lehet biztos benne, hogy mégis ki az 

őrült. Ami meg a filmet magát illeti, még napokkal a megnézése után is képes ott motoszkálni az 

ember fejében, szinte kikövetelve hogy gondoljanak rá.                                          V.ZS. 



Könyvajánló: 

Agatha Christie- Tíz kicsi néger 
 

 
 

Ismertető: 
Tíz egymásnak ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába. 

A villa egy sziklás, elhagyatott szigeten áll, amely sziget néger 

fejhez hasonlít, arról kapta a nevét is. A villa titokzatos 

tulajdonosáról mindenféle pletykák keringenek. A vendégek, bár 

valamennyiük múltjában van valami, amit legszívesebben 

elfelejtenének, reménykedve és örömmel érkeznek meg egy 

pompás nyári estén a sziklás öbölbe. A tulajdonos azonban nincs 

sehol. A felhőtlennek ígérkező napokat egyre félelmetesebb 

események árnyékolják be. A sziget látogatóit a különös fordulatok 

hatására hatalmába keríti a rettegés. Hányan távoznak?  

 

Miért olvasd el? : 

- Mert a bűnügyi regények koronázatlan királynője tollából 

származik. 

- Mert az írónő egyik leghíresebb és legjobb regénye. 

- Mert az utolsó mondatig bármi megtörténhet. 

- Mert a humora sem az utolsó fajtából van. 

- Mert a rejtélyek és a gyilkosságok véget nem érő sorozata. 

Személyes vélemény: 
Sosem értettem meg elsőre az ilyen krimiket, de ezt végül sikerült felfognom és hát nekem nagyon 

tetszett. A nyelvezete könnyed és választékos, bár volt olyan rész, amit többször el kellett olvasnom, 

hogy megértsem. Fontos, hogyha már nekiálltunk a könyvnek, arra koncentráljunk, mivel sok apró 

részleten és utalásokon át lehet menni, úgy, hogy nem vesszük észre, ha felszínesen olvassuk. 
 

Kiknek ajánlom? 
Mindenkinek, aki szeretne egy jó könyvet olvasni, ami közben kikapcsol, de mégis megtornáztatja az 

agyát.  

 

L.N 

 

Pályamunka: 

Magyarként európai, európaiként magyar 

 

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta a magyarországi Pakson: „ ... Új jeles 

felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." Amikor ezt az idézetet hallottam, először 

egy kicsit elmosolyodtam, de ahogy hosszabban elgondolkodtam, egyre inkább azonosultam ezzel 

a gondolattal. Miért is ne? 

,, Ameddig élünk magyar ajkú népek, 

Megtörni lelkünk nem lehet soha. 



Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján, 

Legyen a sorsunk jó vagy mostoha. ‘‘ 

 

-- így hangzik a székely himnusz, amely a szívemig hatolva fejezi ki azt, amit én saját 

szavaimmal csak nehezen tudnék megfogalmazni. 

Magyar családba születtem, egy olyan országban, ahol őseim történelme századokra nyúlik 

vissza. A családom nyelve a világon a legszebb, a magyar.  

Ezt a nyelvet a Föld emberiségének mintegy 17 millió lakosa beszéli, annak ellenére, hogy 

a magyar a világ tíz legnehezebben tanulható nyelve közé tartozik. Toldalékokban, képzőkben, 

jelekben, ragokban gazdag.  

Nem könnyű a magyar grammatika, mennyi mosolyt varázsol az arcunkra, ha egy más 

területről származó magyar emberrel beszélgetünk, hisz rengeteg nyelvjárása van ennek a nyelvnek. 

Vegyük ékes példának az ipolysági a palócok által használt kifejezéseket, mint például a ‚,tyapa‘‘ 

szót, ami kétballábast jelent. Ezt a szót az egyik palóc barátomtól tanultam, akinek a szóhasználatán 

néha muszáj mosolyognom, hiszen számomra rendkívül szokatlan. De ő a mi „rékas“-unkon 

ugyancsak jót szórakozott, sohase jött volna rá, hogy ez mosatlan edényt rejt magában. 

A szüleim annyi ékes, díszes szóval tudják bizonyítani szeretetüket, mely csak az 

anyanyelvemen cseng a legszebben. Nem tudom elképzelni, hogy valamikor én ne magyarul 

mondanám: szeretlek, édesem, drágám, egyetlenem, pici babám, gyermekem. Hogy lehet idegen 

nyelven a legbelső érzéseimet elmondani? Az nem is lennék én, nem is lenne igaz. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül a magyarok történelmét sem, ami évezredekre nyúlik vissza. Ha 

máshonnan nem is, de mindannyian tanultuk a történelemórán Attiláról, a hun királyról, akit csak 

Isten ostoraként emlegettek – nem hiába, hiszen az egész Nyugat-római Birodalmat rettegésben 

tartotta. Hogy miért említem meg Attilát? Mert hun volt és minden magyar ismeri a Csodaszarvas 

mondáját, amely szerint a hunok és a magyarok testvérnépek voltak.  

Rengeteg eredetmondája van még a magyar népnek, köztük A fehér ló mondája, a Lehel-

monda, a Botond-monda, és a Turul-monda, amely a számomra legkedvesebb mind közül. 

Ha már a történelemről írok, szeretném, sőt, muszáj megemlíteni Mátyás királyt, akit a népe 

csak igazságos Mátyásként emlegetett. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar 

királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi, miszerint Mátyás király 

álruhát öltve járta a várost furfangosabbnál furfangosabb embereket keresve. Minden magyar 

kisgyerek látott már életében vele kapcsolatos meséket, úgy, mint például az Egyszer volt Budán 

kutyavásár címűt. 

,,Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. ‘‘ – írta Kölcsey a Himnuszban. Valóban. 

A magyar népet rettentő sok csapás érte a múltban. A törökök, akik elfoglalták Magyarországot és 

Buda várán mintegy 145 évig lobogott a török zászló. A tatárok, akik kiirtották Magyarország 

lakosságának felét.  

Március 15-én iskolánkban, a somorjai Madách Imre Gimnáziumban megemlékezést 

tartottunk az 1848-as szabadságharcra. Iskolatársaink szépen bemutatták, hogy mire is emlékezünk 

valójában és iskolánk diákjai, tanárjai szavukat magukba fojtva, mellükön díszelgő kokárdával 

hallgatták. Megérintett bennünket, hiszen magyar szívvel, magyar lélekkel élünk. Fülemben még 

most is cseng a híres mondat: ,,Szabadság, egyenlőség, testvériség! ‘‘ 1848. március 15. -- minden 

magyar ünnepe. 

Sajnálatos módon a történelem, vagy inkább aljas, telhetetlen emberek átszabták a határokat. 

Emlékezzünk csak vissza az  1920. június 4-i trianoni békeszerződésre, amikor darabokra 

szaggatták a Nagy Magyarországot. Az összes szomszédos ország jól járt, kivéve minket. 



Mindegyik ország részesedett az akkor immár ezer éve létező Magyarország területeiből. 

Országunk 71%-át szakították el és az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe.  

A kitelepítés időszakában is magyarnak kellett maradni, vállalni kellett nemzetiségünket. Az 

őseim vállalták magyarságukat és ezzel egy olyan örökséget és útravalót adtak nekem, melyet 

nekem is át kell adnom gyermekeimnek, unokáimnak. A hagyaték, melynek tartalmát egy 

mondatba össze lehet foglalni: Magyarnak maradni minden körülmény között.  

Persze nem csak a család miatt vagyok büszke a magyarságomra. Csak vessünk egy pillantást 

arra, mennyi mindent adtunk mi magyarok a világnak. 

Számos Nobel-díjas származik Magyarországról, köztük Szent-Györgyi Albert, aki a szegedi 

fűszerpaprikából kinyerve előállította a C-vitamint, amivel gyógyítani lehetett a skorbutot. 

A világ nemzetei nekünk köszönhetik, hogy színesebben látják a világot a televízión 

keresztül, hiszen az élethű kép megjelenése Goldmark Péter Károly nevéhez fűződik, aki rendkívül 

érdeklődött az akkor még gyerekcipőben járó televíziós technika iránt. Képzeljük el életünket 

televízió nélkül. Nehéz, ugye? 

Az ember leggyakoribb ismérve az ujjlenyomata után köztudottan az aláírása. Az ember 

képtelen aláírni a nevét toll nélkül. Bíró László József 1930-as években megalkotta a világ első 

golyóstollát, amit más néven Bíró-tollnak is nevezünk. 

Egy roppant nagy meglepetés volt számomra, amikor megtudtam, hogy a magyarok 

közrejátszottak a fényképezés történetében is, hiszen az egyik kedvenc hobbim a rajzolás mellett 

a fotózás. A fényképezés történetében mérföldkövet jelentett a félautomata fényképezőgép 

feltalálása, amit két magyar tudós, Riszdorfer Ödön és Mihályi József nevéhez kötődik. Nélkülük 

nem tudnánk megörökíteni a pillanatokat. Emlékeinkben megőrizhetjük őket, de egy idő után az 

emlék halványul, a fénykép viszont megmarad. 

Ha megfázunk, hiányos a táplálkozásunk, fáradékonyak vagyunk, az orvos Béres-cseppet ír 

fel, ami szintén magyar találmány, hiszen Béres József alkotta meg 1972-ben. Kezdetben ugyan 

kuruzslással vádolták őt, de később elismerték és 2000-től hivatalosan is gyógyszernek számít. 

A gyerekek, fiatalok, de még az idősebbek is szívesen fejlesztik agyukat és próbálják kirakni 

a Rubik-kockát, ami egy igazán érdekes logikai játék. Gyerekkoromban én is megszámlálhatatlan 

alkalommal fogtam hozzá kirakásához, de sajnos egyszer sem sikerült megoldani a bűvös kockát. 

Rubik Ernő eredetileg térbeli mozgások szemléltetésére akarta használni, azonban később kiderült, 

mennyire jó és hasznos logikai időtöltés.  A világon versenyeket is rendeznek kirakásából. A 3x3x3 

méretű kocka világrekordját egy holland fiú, Mats Valk tartja, 5,55 másodperccel. Innen is 

láthatjuk, hogy világszerte mennyire sikeres ez a magyar találmány. 

         Ma, a 21. században el sem tudjuk képzelni az életet televízió, okos telefon, számítógép vagy 

internet nélkül. Mondjunk köszönetet Neumann Jánosnak, hisz ő találta fel és alkotta meg az első 

számítógépet. 

A magyar nemzet kiemelkedőt alkotott gasztronómia terén is, hiszen melyik másik ország 

büszkélkedhet a pálinkához hasonló itallal, vagy a  halászléhez hasonló étellel? A pálinka elnevezés 

kizárólag Magyarországon és négy osztrák tartományban használható, azonban Ausztriában csak 

kajszi barackból, ellenben nálunk bármilyen hazai gyümölcsből főzhető.  

Személy szerint én a jó, csípős, magyar gulyásra esküszöm, annál jobb talán nincs is. 

A magyar konyha elengedhetetlen tartozékai természetesen a vöröshagyma, fűszerpaprika, 

a kolbász és a szalonna. Hányszor megyek be a cukrászdába és hallom, ahogy az előttem lévő 

dobostortát, vagy somlói galuskát kér. Nem hibáztatom érte, valóban nagyon finom, ízletes 

édességeink vannak. 

De kár lenne csak a történelemről és a magyar konyháról beszélgetni, hiszen ezer más dolog 

van, amiért büszke vagyok arra, hogy magyar nemzetiségű vagyok. Szóljunk pár szót az 



irodalomról, hiszen számtalan szebbnél szebb magyar vers létezik. Jómagam kedvenc versei között 

van Radnóti Miklós Nem tudhatom című verse. Ebből idézek pár sort. 

 

,,Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. 

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 

s remélem, testem is majd e földbe süpped el. ‘‘ 

 

A kedvenceim közül még egy a híres költő, Petőfi Sándor tollából származik, akinek eme 

alkotása szintén irigylésre méltó.  

 

,,Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 

   Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 

  De látod amottan a téli világot? 

 Már hó takará el a bérci tetőt.‘‘ 

 

Na és a sport, amely a mai ember szinte legnagyobb szenvedélye. Büszkék lehetünk 

nemzetünkre, hiszen számos sportban jeleskedtek, nem csak a múltban, hanem jelenleg is, köztük 

a kézilabdában, az úszásban, a vívásban, a kajak-kenuban, a vízilabdában. A labdarúgás 

történetében a magyaroknak nagy szerepük van. Ha azt mondom Puskás Öcsi vagy Grosics Gyula – 

akit mindenki csak úgy ismer:,,a fekete párduc‘‘ -  mindenki azonnal tudja, hogy ők igenis 

magyarok voltak és kitűntek. Minden magyar, aki egy kicsit és konyít a sporthoz, tudja, hogy mi 

volt 1953-ban Londonban. Ez volt az a mérkőzés, amivel az Aranycsapat beírta magát a futball 

történetébe, hiszen 6:3-ra verték meg a hazai pályán játszó Angliát. Az Aranycsapat tagjai 44 év 

alatt távoztak el, legutolsónak Buzánszky Jenő, aki 2015. január 11-én csatlakozott az immár ‚, 

mennyei ‘‘ csapathoz. Nyugodjanak békében! 

Egy szó, mint száz: a magyar egy erős nemzet. Kevés hozzánk hasonló nemzet van, aki 

ennyire próbál összetartani. Mind az olyanok, akik az anyaországban, mind a más országokban, 

kisebbségben élő emberek – Felvidék, Székelyföld, Vajdaság, Kárpátalja. Mit jelent számomra 

magyarnak lenni? Büszkének lenni a múltunkra és örökségünkre, hiszen a magyarokat kemény 

fából faragták. Azt kívánom, hogy bárcsak az összes ember így érezne hovatartozásával 

kapcsolatban, és úgy érzem, hogy megkaptam a legszebb ajándékot, amit csak lehet. Hogy mi az az 

ajándék? Magyarnak lenni. 

Befejezésképpen idézem Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című versének egy részletét, mely 

a magyar nyelv szépségére utal. Az egész vers a ,,menni‘‘ szó 77 szinonimáját tartalmazza, de 

ebben a kis részletben megtalálható már 11 darab. Hát nem fantasztikus a magyar nyelv?  

,, Ám egy másik itt tekereg, 

— Elárulja kósza nesz – 

Itt kóvályog, itt ténfereg. . . 

Franciául, hogy van ez? 

S hogy a tömeg miért özönlik, 

Mikor tódul, vagy vonul, 



Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, 

Hogy mondjam ezt angolul? 

Aki surran, miért nem oson, 

Vagy miért nem lépeget? 

Mindezt csak magyarul tudom, 

S tán csak magyarul lehet. . .! ‘‘ 

B.K.- vendégíró 


