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Tisztelt Honfitársaink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország köztársasági elnöke orszá-
gos népszavazást tűzött ki. A Népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előír-
hassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?” A népszavazás napja: 2016. október 2. (vasárnap) A 
népszavazás napja az amerikai kontinensen, így Kanadában is: 2016. 
október 1. (szombat) 06.00-19.00 A népszavazás helyszínei Kanadá-
ban: Magyarország Ottawai Nagykövetsége (299 Waverley Street) 
Magyarország Torontói Főkonzulátusa ( 175 Bloor St. East, Suite 
1109, South Tower) A népszavazáson azok a magyar állampolgárok 
szavazhatnak személyesen, akiknek Magyarországon bejelentett la-
kóhelyük van. Kanadában az ottawai, vagy a torontói névjegyzékbe 
kérheti felvételét. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező ma-
gyar állampolgárok szavazásának feltételeit külön hirdetmény tartal-
mazza. A személyes szavazás feltételei külföldön: 1/ a külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvételi kérelme legkésőbb magyar idő szerint 
2016. szeptember 24-én 16.00 óráig a magyarországi helyi választási 
irodához beérkezik. A kérelem személyesen, postai úton, illetve online 
a www.valasztas.hu honlapon keresztül továbbítható; online közvet-
len link: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszagosNepszavazas01.
xhtml („Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kapcsolódó kérelem” 
kiválasztásával) 2/ a szavazás napján bemutatja az érvényes magyar 
 személyazonosító igazolványát, vagy  útlevelét, vagy  vezetői 
engedélyét. FIGYELEM! Érvényes magyar személyazonosító okmá-
nyok bemutatása nélkül a szavazati jog gyakorlására nincs lehetőség. 
Aki a választások napján nem szerepel a külképviseleti névjegyzék-
ben, szintén nem élhet szavazati jogával. Kérjük, időben gondoskod-
janak a külképviseleti névjegyzékbe történő kérelem megküldéséről. 
A népszavazásra vonatkozó információk folyamatosan elérhetőek a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu), kérjük kísér-
jék figyelemmel a honlapot.
 
MAGYARORSZÁGI LAKÓHELLYEL NEM RENDEL-
KEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK TÁJÉKOZTATÁSA

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak az au-
gusztus 5-i névjegyzéki állapotnak megfelelően augusztus 15-ig kell 
kézhez kapniuk az értesítést arról, hogy felvették őket a névjegyzékbe. 
Aki nem kapja meg, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) új értesí-
tőt igényelhet. Azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek 
magyarországi lakcímmel, és a 2014-es országgyűlési választások 
előtt vagy azután regisztráltak, továbbra is szerepelnek a levélben sza-
vazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérniük a regisztrációt. 
Az a külhoni magyar állampolgár, aki még nem regisztrált, választási 
regisztrációs kérelmét a népszavazást megelőzően szeptember 17-éig 
kell, hogy eljuttassa a Nemzeti Választási Irodába (NVI). A regisztrá-
ció elvégezhető on-line a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján 
(www.valasztas.hu), illetve levélben, az választói névjegyzékbe való 
felvételi kérelem Nemzeti Választási Irodához való megküldésével 
(cím: Nemzeti Választási Iroda, Budapest 1854). A regisztrációhoz 
érvényes magyar személyi azonosító (az adat a lakcím kártyán talál-
ható), érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársá-
gi bizonyítvány szükséges. A postai úton való regisztrációhoz szük-
séges nyomtatvány, valamint angol, német és francia nyelvű kitöltési 
útmutató letölthető az NVI honlapjáról, illetve a konzuli irodában is 
átvehető. Akinek van magyarországi lakcíme, és a voksolás napján 
nem tartózkodik Magyarországon, a több mint 100 külképviselet va-

lamelyikén adhatja le szavazatát. Ehhez legkésőbb magyar idő szerint 
2016. szeptember 24-én 16 óráig kérheti külképviseleti névjegyzékbe 
vételét a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől – a személyes 
szavazás részleteit külön hirdetmény tartalmazza. A külhoni magya-
roknak a szavazatukat tartalmazó szavazási levélcsomagot október 
1-jén, szombaton 24 óráig kell eljuttatni levélben az NVI-hez, de a 
levélcsomag leadható a külképviseleteken, illetve a szavazás napján 
a külképviseleteken vagy bármely országgyűlési egyéni választóke-
rületi választási irodában. Kérjük Önöket, hogy folyamatosan köves-
sék nyomon a népszavazással kapcsolatos tájékoztatásunkat, illetve a 
valasztas.hu oldalt!
 
Magyarország Nagykövetsége, Ottawa Magyarország 
Főkonzulátusa, Toronto
 
A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot, 
hogy az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre meghatáro-
zott kvóta alapján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. 
Ez tehát azt jelentené, hogy a jövőben brüsszeli bürokraták döntené-
nek arról, hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, az 
Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. Azt, 
hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet alapján döntenék 
el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a családegyesíté-
seket is figyelembe véve mindez öt év leforgása alatt egy szegednyi 
ember Magyarországra telepítését is jelentheti.

A magyar kormány álláspontja szerint csak a magyarok dönthetik el, 
hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel nem. Nem engedhetjük, 
hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a ma-
gyar emberek és az Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! 
A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsz-
szelnek. El kell érnünk, hogy vonja vissza a veszélyes javaslatot.

Brüsszel mielőbb döntést akar hozni a kényszerbetelepítésről, és 
nyomás alá helyezi a tervet ellenző uniós országokat. Az Európai Bi-
zottság egy nemrégiben nyilvánosságra hozott javaslata alapján pénz-
büntetéssel sújtaná azokat az tagállamokat, amelyek nem szeretnének 
migránsokat betelepíteni. A pénzbüntetés mértéke 78 millió forint len-
ne bevándorlónként. Ezzel szemben egy magyar emberre fejenként 
1 millió forint uniós támogatás jut hét év alatt. A kilátásba helyezett 
büntetés akkora összeg, amelyért egy magyar ember átlagosan 39 évig 
dolgozik. A büntetésre vonatkozó javaslat valójában egy nyílt zsarolás 
azokkal szemben, akik nem hajlandóak elfogadni a kényszerbetelepí-
tést. A magyar kormány elutasítja a nyomásgyakorlást.

A kormány mindenekelőtt azért utasítja el a kötelező betelepítési 
kvótát, mert az növelné a terrorveszélyt. A hatóságok és a biztonsági 
szakemberek folyamatosan figyelmeztetik az európai döntéshozókat a 
terrorveszély növekedésére. A bevándorlók nagyrészt olyan területek-
ről jönnek, ahol az európai államok éppen katonai akciókat hajtanak 
végre. Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat. Mára bebizo-
nyosodott, hogy a terroristák tudatosan és jól szervezetten arra hasz-
nálják fel az ellenőrzés hiányát, hogy elvegyüljenek a bevándorlók tö-
megében. Senki sem tudja megmondani, hogy hány terrorista érkezett 
a migránsok között eddig, és hányan érkeznek továbbra is nap mint 
nap. Márpedig terroristából egy is sok. 
Löfler Dávid

Magyarországi népszavazás
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A szerkesztő tollából

Megfigyelték-e már kedves olvasóim, hogy a gyerekek sohasem játsza-
nak — főként egyedül — a szoba vagy az udvar közepén, hanem keresnek 
maguknak egy szűk teret, ahol meghúzódnak? Ha túl nagy a tér körülöt-
tük, nem érzik otthonosan magukat, megpróbálnak korlátokat és határokat 
szabni, mert úgy érzik biztonságban magukat. Felnőttkorban sem jelent 
szabadságot a határtalanság. Az otthon, a haza nem lehet egy végtelen tér, az otthonnak, a 
hazának vannak határai. Ma már ugyan megváltoztak a viszonyok, maguk az országhatárok 
is megszűnőben vannak, végtelenné, bejárhatóvá vált a világ, nincs helyhez kötöttség, min-
denki maga dönthet, hogy hol választ otthont, hazát. Mindez  most  azért jutott az eszembe, 
mert egy kimutatás szerint ilyenkor a nyárutón keresik fel legtöbben a kanadai magyarok 
közül is az Óhazát, ilyenkor a legkedvezőbb a z időjárás az utazásra és még az őszi termés-
ből is akad egy kis megízlelni való. Persze az ember akkor is hazavágyik, ha már szinte sen-
ki sem vár rá otthon, csupán az emlékei, a félig-meddig elfelejtett rokonai, vagy a második, 
esetleg a harmadik nemzedék habár már azok közül is sokan a nincstelenség miatt a jobb  
kereseti lehetőség reményében  elmentek vándorútjukra, valamelyik nyugati országba. Jó-
magam nem vagyok igazából hazatérő lélek, először is azért mert elfoglaltságom  miatt 
egyenlőre nincs sok időm  hosszú útra indulni, másrészt  édesanyám is haláláig velünk élt,  
két nővérem népes családjával  a feleségem testvére is a családdal együtt már régen Kanadát 
választották fogadott hazájuknak. Mindig azzal vígasztalom magamat, hogy amikor majd 
nyugdíjas leszek mindent bepótolok és időmilliomosként bizonyára több időm akad hosszú 
útra kelni. Mert akárhogy is fontolgatom a haza és az otthon fogalmát. azért  újfent rájövök, 
hogy az ember ott van otthon, azt a helyet tekinti hazájának, ahol született, ahol felnőtt, ahol  
iskolába járt, ahol először volt szerelemes, ahol rokonai, barátai, ismerősei élnek, vagy éltek 
és ahol halottai nyugszanak. Igen, ez a haza. 
Ma már közhelynek számít az a mondás, hogy aki elhagyja szülőföldjét, az gyökértelenné 
válik, még akkor is, ha időnként hazalátogat. Az viszont tény, hogy az új otthon, az új haza 
keresése — történjék az bármilyen ok miatt, bármilyen meggondolásból — olyan, mint a 
szerencsejátékos próbálkozása: a győzelem reményét a veszítéstől való félelem erősíti, de 
nem volt még olyan szerencsejátékos, aki mindig nyert.

 Igen, így vagyunk mi mindannyian kanadai magyarok is; valamit-valamiért. Emberek va-
gyunk és otthont cseréltünk, de szívet nem. S ha néha  ránk tör a kristálytiszta honvágy,  
jusson eszünkbe e szívből jövő igaz gondolat:

Visszavár hazád, és mindent megbocsát.
Karjába zárja rég elkóborolt fiát.
A széllel küldi el az otthon illatát,
A fenyvesek dalát, a folyók zúgását,
És minden magyart hívó vezérlő csillagát.

Tisztelettel, 
Móricz Lajos, fő és felelős szerkesztő

Edmonton szeretettel várja vendégeit az októberi foradalom 60. évfordulójára rendezett 
rendhagyó ünnepségre október 26 és 29-e között. 
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KANADAI HÍREKSzisztematikus piacépítés Kanadában – Magyar turizmus nap Montreálban
Az Ottawai Magyar Nagykövetség szervezésében megvalósuló  nagyszabású Montreáli Magyar Hét egyik kísérő rendezvényeként került sor a 
Magyar Turisztikai Ügynökség észak-amerikai régió marketing akcióiért felelős New York-i képviseletének Turizmus Napjára.
 Magyarország kanadai nagykövetével, Dr. Ódor Bálinttal közös meghívó a Bocuse d’Or európai döntőjét, és magyar gasztronómiát külön 
kiemelte. A rendezvény a Nagykövetséggel való összefogásban valósult meg. A vendégek a Montreal és környéke turisztikai szakma, a köz-
vetlen légijáratot üzemeltető Air Canada Rouge képviselői, és fő utazási ügynökei,  és a Montreáli Magyar Héten résztvevő magyar delegáció 
tagjai voltak. A vendégeket a Turizmus Napon Dr. Ódor Bálint nagykövet és Bús Szilveszter helyettes államtikár köszöntötte. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével dr. Tarlós István, Budapest főpolgármestere is.  A komplex rendezvényen a képviseletvezető és az Air Canada Rouge 
prezentációja után a Budapest Fesztivál és Turisztikai Központ képviseletében Pap Mária divízió vezető ismertette részletesen a főváros sok-
színű kulturális kínálatát. A Danubius Hotels és a Hotel Aria Budapest képviselője is részt vett az eseményen. A rendezvény célja volt az is, 
hogy a piacon működő társintézmények együttesen prezentálják a főváros és az ország kínálatát. A kanadai Magyar Nagykövetség és a torontói 
Főkonzulátus  messzemenően támogatja a képviselet munkáját.
 Magyarország Kanadában kifejtett aktív marketing tevékenységét három évvel ezelőtt kezdte el. A világ negyedik legjobban költő piacán 
számos marketing aktivitást hajtott végre: leisure és MICE aktivitások, roadshow, kiállításon való részvétel, értékesítési találkozók és tanul-
mányutak szerepelnek a palettán, valamint a képviselet koordinálásában idén májusban a Visegrádi Négyek országai  három várost érintő 
roadshow-ja is megvalósult.        Kanada Világa

Budapest és Montreal jövőre testvérváros lesz

Az 1956-os magyar forradalom emléktábláját is felavatták a francia 
nyelvű kanadai nagyvárosban, Montrealban, ahol kedden kezdődött és 
szombatig tart a magyar hét. Ennek keretében filmvetítéseket, kortárs 
képzőművészeti tárlatot, fotóművészeti kiállítást és gasztronómiai be-
mutatót rendeznek. A rendezvénysorozat vendége Tarlós István, akit 
személyesen Denis Coderre montréali polgármester hívott meg.
Tarlós István az MTI-nek szerdán telefonon elmondta, hogy vizitjé-
nek egyik célja a Budapest és Montréal közötti testvérvárosi kapcsolat 
felvétele, amelyet a montréali polgármester vetett fel, szorgalmazott 
elsőként. „Ilyen kapcsolat elsősorban kulturális területre terjedhet 
ki” – hangsúlyozta Tarlós István. Hozzátette, hogy kanadai kollé-
gájával városfejlesztési és környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási 
kérdésekről is véleményt cserélt. A testvérvárosi kapcsolatról szóló 
megállapodást jövőre, Budapesten írják alá.
A két városvezető megbeszélésein szóba került az illegális bevándor-

lás Európát sújtó gondja is, és Coderre polgármester megértéssel fogadta, hogy Budapest nem írja alá azt a megállapodást, amelyet kanadai, 
amerikai és afrikai városok vezetői kötöttek egymással migránsok befogadásáról. Denis Coderre ugyan felvetette Budapest főpolgármesterének 
e nyilatkozat esetleges aláírását, de Tarlós István elhárította, mert – mint az MTI-nek hangsúlyozta – ez nem egyezik a magyar kormány ál-
láspontjával, és összeegyeztethetetlen az ő lelkiismeretével és a magyar állampolgárok elsöprő többségének álláspontjával is. Tarlós István 
hozzátette, hogy a városvezetők közötti megállapodást Európában csak Brüsszel, Párizs és Lyon vezetői írták alá.
Montréal városa adományozott egy, az 1956-os magyar forradalomra emlékező és ezt méltató táblát, amelyet egy montreáli középület hom-
lokzatán avattak fel. Az ünnepségen, amelyen Denis Coderre polgármester mondott beszédet, jelen volt Liszt Ferenc dédunokája is, akit a 
budapesti főpolgármester meghívott Magyarországra.
Tarlós István az MTI-nek azt is elmondta, hogy montréali tartózkodása idején részt vesz az éppen a városban tartott szociális konferencián is. 
Ezen mintegy hatvan ország képviselői vannak jelen, és a különböző országok szociális problémáinak megoldási kísérleteiről, elsősorban a 
rászorulók és a fogyatékkal élők megsegítésének módjairól számolnak be, cserélnek tapasztalatokat.      Kanada Világa

Fennállásának 150. évfordulója alkalmából Kanadában bejelentették, 
hogy 2017-ben az ország mind a 38 nemzeti parkjába díjtalan lesz a 
belépés. 

 Ha kíváncsi Kanada nemzeti parkjaira, a nemzeti történelmi helyek-
re, illetve a tengeri természetvédelmi területekre, akkor használja ki 
az ingyenes belépést. Ismerje meg Kanada egyedülálló természeti 
kincseit, a bennszülött kultúrákat. A nemzeti parkok több mint 200 
különleges hellyel várják a kalandozni, szórakozni vágyókat, ahol a 
család összes tagja jól fogja érezni magát.

Az ország leglátogatottabb és egyben legrégebbi nemzeti parkja az 
Albertában található Banff Nemzeti Park.
A parkot 1885-ben alapították, és egyike a kanadai Sziklás-hegység 
nemzeti és tartományi parkjainak, amelyek az UNESCO Világörök-
ség listájára is felkerültek. Évente átlagosan több mint hárommillió 
látogatót vonz a 6641 km²-en elterülő, alpesi hegységekkel, tavakkal 
és gleccserekkel tarkított természeti paradicsom.

A már 2016-ban megvásárolt belépőjegyek 12 hónapig érvényesek 
lesznek.     Kanada Világa

Kanada mind a 38 nemzeti parkja egy évig ingyenesen lesz látogatható 2017-ben
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Szent  István  három megvalósított terve – tanulság a mának
   Augusztus 20. – Szent Szent István  király napja, egyházi és állami ünnep Magyarországon – s mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, 
akár elszakítottságban, akár diaszpórában. Ez a nap nem születése napja, amit pontosan nem tudunk (kb. 967., Esztergom), vagy haláláé (1038. 
augusztus 15.), hanem szentté avatásáé (1083. augusztus 20.). A hagyomány szerint a korábbi dátumok augusztus huszadikában egyesültek. 
Szent István  királyban a magyar nemzet első keresztyén királyát és a modern Magyarország megalapítóját látjuk, ismerjük el és tiszteljük.  Az 
az alap, amelyet Szent István  király a 896 körül, a Kárpát-medencét elfoglaló és ott megtelepedett magyar és csatlakozott törzseknek adott, 
szilárdnak bizonyult, amely megtartotta az államot és a nemzetet történelme 1100 vérzivataros esztendején át, s jó reménységünk van arra, 
hogy meg fogja tartani a jövőben is.
   Szent István  királyunk nagysága legalább három megvalósított tervéből látszik leginkább.
   Az első az, hogy a magyar és csatlakozott törzseket  sikerült állandó jelleggel letelepíteni a Kárpát-medencében, ahol ez korábbi rokon nagy 
népeknek nem sikerült, mint amilyenek voltak a szkíták, hunok és avarok.  Igaz, hogy ezeknek  fennmaradt maradványai örömmel üdvözölték 
a magyarok bejövetelét/visszajövetelét és letelepedését, hiszen alapjában véve közös nyelvet beszéltek s ahol lehetett segítették őket.
    A második az, hogy Szent István  király birodalmát nyugati mintára rendezte be. Jól ismerhette kora történelmét, úgy az ázsiait, mint az euró-
pait. Tudta, hogy a keleti szteppék pásztor népei három-négy nemzedék után már nem képesek megmaradni szűkössé vált szállás-területeiken 
és rendszerint Nyugat felé volt kénytelenek terjeszkedni, ahol előbb-utóbb felmorzsolódva eltűntek, mert Nyugatnak nem kellettek sem erköl-
csi, sem hitbeli, sem pedig nyelvük és szokásaik miatt. Élénken  élhetett emlékezetében a 907-es Pozsonyi csata, melyben 100 ezer nyugati 
fegyveres célja volt: „Ugros delendam esse!” – kiírtani a magyarokat!  Bár egyik ükapja, Árpád s két fia ott esett el – de a nemzet megmenekült.  
Jól tudta, hogy csak egy időre! Tehát nyugatosodni kell – vonta le a király a tanulságot.  Előmozdította hát a földművelést, a magántulajdon vé-
delmét, megszervezte a vármegyerendszert, s állandó hadsereget állított fel. Befejezte a nép keresztyénné tételét; előmozdította a templomok, 
monostorok építését, a püspökségek és érsekség szervezését, a tized bevezetését. A magyarságot a nyugati keresztyénséghez csatolta. A király 
tudta jól a keresztyénségnek úgy vallási, mint  politikai értékét. Azt, hogy a keresztyén hit spirituális malter, amely az egyedi embereket látha-
tatlan kötelékkel fogja egybe egy erős és egészséges nemzetté! Bár lehettünk volna bizánci-keleti keresztyénekké is. Talán úgy jártunk volna, 
mint az egykor a nagy bolgárok, akik azt vették fel,  s lassan elszlávosodva elveszették ősi nyelvüket és ezzel eredeti önmagukat.
   A harmadik az, hogy Szent István  király nyitottá tette az országot  külföldi hatások előtt. Ugyanakkor megvédte Magyarországot az  ide-
gen hódítóktól. Úgy gondolta, hogy idegen befolyások, idegen népcsoportok befogadása, ezeknek jelenléte és hatása nem okozhat semmiféle 
veszedelmet a magyarságra és országára – ameddig magyar király ül a trónon. Addig a magyarságon belűl helyezeték el (kunok, palócok,). 
A baj a széleken beszivárgott és letelepedett népességel volt (rácok, szlovákok, vlachok). Amikor idegen uralkodók jöttek – az addigi előny 
hosszabb távon az ország és magyarság veszedelmére fordult, mely Trianonban csúcsosodott ki: Magyarországot a korábban beszivárgott és 
befogadott népek tépték szét!  Mindezek fényében  indokolt a napjainkban történő ellenőrizhetetlen migráns tömegeknek a magyaság közzé 
való letelepítése.
    Augusztus 20. üzenete ma az, hogy vissza Szent István  király alapvető eszméihez: a magyarságot ismét keresztyénné, erőssé és összetarto-
zóvá kell tenni!                                                                                                                          Dr. Pungur József
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AZ OTTHON HÍREIHivatalos: A magyar szabadságharcra rátörő szerbek zászlaja lesz Vajdaság új jelképe

A sajtóhírek szerint a Vajdasági Parlament elnöke, Pásztor István által vezetett Vajdasági Magyar Szövetség is támogatni fogja azt a módosító 
indítványt, amely arra irányul, hogy Vajdaság hivatalos jelképe az a 
lobogó legyen, amely alatt a szerb csapatok a magyar szabadságharc 
ellen fordultak 1848-49-ben és megtámadták Délvidéket, számos ma-
gyar településen etnikai tisztogatásokat folytatva népünk ellen.
A jelképváltás cseréjének előkészülete során a vajdasági parlament 
alkotmányjogi helyzettel foglalkozó bizottsága elfogadta a tartomány 
jelképeinek és hagyományos szimbólumainak kinézetéről és haszná-
latáról szóló határozati javaslatot, majd azt tovább küldte a képvise-
lőháznak, akik napirendre tűzve szavazni fognak annak hivatalossá 
tételéről a tartomány területén.

A szerbiai lapok értesülései szerint a jelképekről és hagyományos 
szimbólumokról szóló határozatot várhatóan a Szerb Haladó Párton 
(SNS) kívül a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Szerb Radikális Párt 
(SRS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is támogatja majd, 
ezzel szemben a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) nem fogja 

megszavazni, a Demokrata Párt (DS) pedig még nem véglegesítette álláspontját.

A szerb nacionalizmus előtérbe tolásának további bizonyítéka az is, hogy a történelminek nevezett jelképjavaslat valójában nem is az eredeti 
történelmi hadi lobogó, hiszen abban nem a szlávok nemzeti színei(piros-kék-fehér) jelentek meg, hanem a bécsi udvar sárga színe, ezzel is je-
lezvén a császárhoz való hűségüket és alárendeltségüket, amit ma már elszeretnének feledni és saját történelmüket megtagadva, meghamisítva, 
módosították azt kedvükre. Ez is csak egyértelművé teszi, hogy nem egyfajta tradícionalista utópia mozgatja a kezdeményezést, hanem a szerb 
nemzeti hegemónia kiterjesztése és nacionalista indíttatás áll mögötte, amelyhez a VMSZ is teljes mellszélességgel asszisztál.   délhír.info

Ingyen tankönyvcsomag a Horvátországban 
magyarul tanuló diákoknak

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége idén minden 
magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak megvásárolta a ma-
gyar nyelvű tankönyveket. A tanév első napjaiban a Média Hungarica 

munkatársai minden iskolába eljuttatták a csomagokat. Mintegy 230 
gyerek ingyen juthatott a könyvekhez. Nagy segítség ez az érintett 
családoknak.
A gyerekek minőségi iskoláztatásának, anyanyelvi oktatásának nem 
szabadna pénzkérdésnek lennie – ezzel a HMDK vezetősége is tisztá-
ban van, ezért tartja fontosnak, hogy lehetőségeihez mérten segítse a 
szülőket. Az ingyenes magyar tankönyvekkel jelentős terhet vesznek 
le a szülők válláról, akik fizetésükhöz viszonyítva tetemes összegeket 
kénytelenek kiadni gyerekük iskoláztatására.
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének ügyvezető 
elnöke, Jankovics Róbert elmondta, az anyanyelvi oktatás megmara-
dásunk egyik záloga.     Délhír

Kerítést építenek a román–szerb határon?

Mihamarabbi intézkedéseket sürget a bukaresti kormány részéről a 
migránshullám feltartóztatása érdekében a Temes megyei önkormány-
zat elnöke – számol be Rostás Szabolcs a kronika.ro-n.
Sorin Grindeanu arra következtet az illegális határátlépéseknek az el-
múlt hetekben a román–szerb határon tapasztalható növekedéséből, 
hogy a közeljövőben fokozott nyomás nehezedik majd a bánsági ré-
gióra, ami szerinte megfelelő válaszlépéseket igényel a román ható-
ságok részéről.
„Jó lenne, ha az illetékesek nem bukaresti és szebeni fejjel gondolkod-
nának, miszerint az ország közepén amúgy sem haladnak keresztül a 
menedékkérők. Minden eshetőségre fel kell készülni, ha figyelembe 
vesszük, hogy Szerbia irányából szárazföldi úton Temes és Krassó-
Szörény megyén keresztül érkezhet migránshullám. Nem szeretnék 
olyan helyzetbe kerülni, hogy adott esetben a határ menti települések 
polgármestereivel Bukarest számára nem tetsző döntéseket hozzunk” 
– nyilatkozta a Pressalert.ro temesvári hírportálnak a szociáldemokra-
ta (PSD) politikus.   Délhír

A történelmi és az elfogadott történelmi hamisított zászlók
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A VILÁG HÍREI

Rekordszámú migráns hagyta el önként Svédor-
szágot, nincsenek megelégedve

Pontosan 10 665 migráns hagyta el önként Svédországot 2016 január-
ja és augusztusa között. Köztük voltak olyanok is, akiknek már visz-
szautasították a menekültkérelmét.
Akik önként hagyják el az országot, azoknak fizetik a repülőjegyüket 
és fejenként 3 577 dollárt kapnak, hogy újrakezdhessék az életüket 
hazájukban. Családonként a maximálisan kapható támogatás össze-
ge 8 943 dollár. Az országot elhagyó migránsok azért kapnak pénzt, 
mert a hatóságok így próbálják csökkenteni a Svédországba érkező 
migránsok számát. Inkább fizetnek, csak ne akarjanak ott leteleped-
ni.
A legújabb svéd törvények szerint azoknak a migránsoknak nem biz-
tosítják a napi ellátásukat és a szállást, akiknek már elutasították a 
menekültkérelmét. Az illegális bevándorlóknak a szociális juttatások 
miatt az egyik kedvenc célpontjuk Svédország.   MTI

Behozta az ebolát Európába egy afrikai bevándorló

Ebolával fertőzött afrikai bevándorlót vizsgálnak egy kórházban 
Észak-Olaszországban. A helyi média szerint már Franciaországot is 
megjárta, két európai országba juthatott el a gyilkos kór.
A La Stampa olasz napilap számolt be arról, hogy hétfőn az ebola tüne-
teivel sétált be egy gambiai bevándorló a torinói Molinette kórházba. A 
lap szerint a bevándorlónál azonosították az ebolára jellemző tüneteket, 
emiatt azonnal karanténba helyezték, és további vizsgálatoknak vetik 
alá, hogy megbizonyosodjanak a fertőzöttségről. A gambiai bevándor-
ló szabadon járt Európában, saját elmondása szerint Franciaországból 
érkezett, és már Olaszországba érkezve észlelte magán a tüneteket. Ha 
önként nem sétál be a kórházba, máig szabadon jár Európában egy 
ebola-fertőzött, és semmilyen határ nem áll útjában.
A La Stampa által közölt esetről sajnos nem jelenthető ki, hogy ez az 
egyetlen eset, mivel ezt semmilyen hatósági kontroll nem támasztja 
alá. Európába több százezer bevándorló érkezik a Földközi-tengeren 

át, és többségük mindenfajta ellenőrzés nélkül eljut Nyugat-Európába. Emiatt semelyik ország kormánya nem jelentheti ki bizonyossággal, 
hogy nem hozták be a gyilkos kórt az adott országba, vagy nem robban ki heteken belül egy európai ebola járvány.   MTI

Hazajárnak nyaralni Németország menekültjei

Egy német lap kutatása szerint sok Németországban menekült-
ként nyilvántartott személy utazik haza nyaralni például Szíriá-
ba, Afganisztánba, vagy Libanonba. A kutatás szerint ezek az em-
berek a befogadóországban nagyrészt munkanélküliként vannak 
számontartva, segélyt is kapnak.
A német munkaügyi hivatal is elismeri, vannak olyan esetek, amikor a 
menekültként számon tartott személyek hosszabb, vagy rövidebb idő-
re hazautaznak nyaralni – írja a Mandiner.hu a Die Welt am Sonntag 
egy kutatására hivatkozva. A lap olyan személyeket kérdezett, akik-
nek már elfogadták a menedékkérelmét, és munkanélküliként, vagy 
szabadságukat erre felhasználva hazautaznak. A menekültek rendsze-
rint visszatérnek a befogadóországba. A német munkaügyi hivatal bár 
megerősítette a híreket, de hozzátették, nincsenek bővebb információik a kérdésben.
A munkaügyi hivatal szóvivője elmondta azt is, a menekültek a Hartz IV néven elhíresült segélyt kapják, aminek az alapösszege 400 euró, 
amely az eltartott gyermekek után növekszik. A segélyben részesülők évi 21 napra hagyhatják el az országot anélkül, hogy felfüggesztenék a 
segély folyósítását. Elutazásuk előtt csak annak várható időtartamát kell bejelenteniük.
A német belügyminisztérium szóvivője a német lap megkeresésére elmondta, az állítólagos üldöző országba való visszatérés nyaralási célból 
annak jele lehet, hogy valójában nem üldözik az illetőt, és az eset egyedi vizsgálata alapján a menekültstátusz visszavonásához is vezethet. A 
szóvivő ugyanakkor hozzátette, egyes esetekben családi okok – betegség, haláleset – miatt utaznak haza a származási országba.   MTI

Török puccskísérlet - Mintegy 100 ezer rab 
számára alakítanak ki új börtönöket

Új börtönöket alakítanak ki mintegy 100 ezer rab számára Törökor-
szágban a július 15-i puccskísérletet követő tisztogatások nyomán - 
írta csütörtökön a Hürriyet című török napilap internetes oldalán.
Az újság az igazságügyi minisztériumra hivatkozva azt közölte: a 
kormány 174 börtönt, illetve büntetőintézetet tervez létrehozni a kö-
vetkező 5 évben, hogy így fedezze az őrizetbe vettek és az előzetes 
letartóztatásba helyezettek számában előre nem látható növekedést.
Szeptember elején csaknem 36 ezer korábbi elítéltet engedtek sza-
badon országszerte. Bekir Bozdag igazságügyi miniszter nem nyilat-
kozott a döntéssel kapcsolatban, de a török média szerint a lépéssel 
további helyeket teremtettek az állítólagos összeesküvőknek. A két 
hónapja kezdődött átfogó vizsgálatok következtében a törökorszá-
gi börtönök megteltek. Ügyvédek már olyan esetről is beszámoltak, 
hogy egy háromszemélyes cellában hat embert tartottak fogva. MTI 
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Végre!  Nem csak Orbán Viktort hallgatjuk a szókimondó szerepben, ha-
nem Közép-Európa politikusaiból egyre többen követelnek felelősségtel-
jes biztonságpolitikai döntéseket az alig csak érettségivel rendelkező, nem 
választások útján hatalomra került Európai Bizottság vezetőitől.  Az Eu-
rópai Parlament (tarkólövés nélkül) bólogató jánosai pedig kiszolgálnak 
minden érdeket, csak éppen Európáét nem.  Már régóta divatos az elnöki 
rendeletekkel való kormányzás, a különböző hatalmi és érdekcsoportok 
kiszolgálása, mindez az alkotmány, a nemzet érdekeinek mellőzésével, a 
demokrácia és emberi jogok összemosott ernyője alá bújtatva, úgy mond 
„a nép érdekében”.  Nehogy már egy 
Canossa-járással kelljen könyörög-
nünk Brüsszelnek (és Merkelnek), 
hogy a meghívott vendégeket ne a 
szomszédoknál helyezzék el!  
Európa biztonsága érdekében tettek-
re van szükség.  Eddig a különböző 
ellenállási formák, mint a Magyaror-
szág határán felvont kerítés mindig a 
balliberális oldal ellenállásába ütköz-
tek, de most lassacskán követőkre ta-
láltak.  Viszont Fico a NATO helyett 
az ENSZ-re hárítaná át a feladatot?  
Egyik cselekvésképtelen szervezettől 
a másikhoz passzolni a lukas labdát?  
Így az ENSZ szórná szét a migránsokat egy globális kvótarendszer alap-
ján?  De hova?  Hiszen most sem képes kezelni a világ viszályait!
„Európa gazdag, de gyenge”, mondta a minap Orbán Viktor.  A Visegrádi 
Négy közös erővel igyekszik védeni Európát a többmillió illegális beván-
dorlótól, valamint segítséget nyújtani a balkáni országoknak a határvéde-
lemben.  Ehhez egységes honvédelmi politikára és végrehajtó szervezetre 
lenne szükség valamennyi uniós tagország részvételével. Egyelőre nincs, 
és amíg csak a tüneteket kezelik az okok helyett, addig nem is lesz meg-
oldás.  Tegyük a fent lefestett képet most másik kontextusba, hiszen a 
történelmi események mögött mindig gazdasági érdekek rejlenek.
Az egykori nyugat-európárai gyarmatosító országok, miután kifosztot-
ták és polgárháborús állapotban elhagyták gyarmataikat, drasztikusan 
csökkenő szaporodási rátájukra és munkaerőhiányra hivatkozva politi-
kailag korrekt módon támogatták eddig Merkel bevándorlásra serkentő 
törekvéseit.  Elnézést, hát nincs elég fiatal, képzett munkanélküli például 
Spanyolországban, Görögországban?  Másfél millió szakember állna ren-
delkezésre egyedül csak Ukrajnából!  Micsoda elvetemült ötlet idegen 
kultúrákból részint írástudatlan, szakképzetlen embertömegeket útnak in-
dítani illegális bevándorlásra, hogy majd nekik adjanak munkát szakem-
berek helyett?  Legtöbbjük identitása ellenőrizhetetlen, amely önmagában 
komoly biztonságpolitikai problémát vet fel.  Jogosan kérdezhetjük, miért 
nem lépnek be a hazájuk hadseregébe, hogy harcolhassanak családjukért, 
otthonukért, országukért?  Ezekkel szemben akik tényleg megérdemelnék 
a menekült státuszt, azokat nem nagyobb csoportokban kellene elhelyez-
zék, hogy a beilleszkedésüket segítsék.  
„Ott kell a krízist elfojtani, ahonnan indult!”  -- jelentette ki a magyar 
miniszterelnök -- Fico és Orbán egyetértenek abban, hogy a bevándor-
lók származási országaiban kellene rendet tenni, olyan életviszonyokat 
teremteni, hogy majdanán legálisan, turistaként, a helyi törvényeket 

tiszteletben tartva meglátogathassák Európát a saját költségükön.  Ilyen 
életszínvonal megteremtéséhez pedig az egykori gyarmatosítóknak kelle-
ne előteremteni a szükséges tőkét, ne azoktól követeljék, akik soha nem 
voltak gyarmatosítók.  Nincs értelme Európa iszlámizálódását tovább fo-
kozni a befogadó ország nyelvét tanulni nem akaró, dolgozni nem kívánó, 
szakképzetlen, követelődző, törvényeket nem tisztelő, radikális nézete-
ket valló, másokat félelemben tartó és ellenőrizhetetlen bűnügyi háttérrel 
rendelkező, valamint tekintélyes segélyeken élő bevándorlókkal.  Miért 
nem a gyarmatosítók fogadják be őket?  Néhány észak-afrikai ország dik-

tatórikus vezetőjének kiiktatása csak káoszt és polgárháborút 
hagyott maga után amely megszüntette a tömegeket visszatartó 
zsilipeket.
Az Egyesült Államok vezető szerepe mellett más nagyhatalmak 
is a porondra léptek, sőt a BRICK országok, az Eurázsiai Unió 
és a Sanghaji Együttműködési Szervezet neveken tömörülő cso-
portok is egyre komolyabb piacgazdasági kihívást jelentenek.  
Az Európai Unió és az Eurázsiai Unió összekapcsolódása, sza-
badkereskedelmi megegyezése a világ legnagyobb gazdasági 
térségét hozná létre, háttérbe szorítva az amerikai hegemóniát.  
A NATO az USA irányításával abban érdekelt, hogy éket verjen 
ebbe, tehát beköltözött Közép- és Kelet-Európába (térkép #1) a 
rakétapajzs és szárazföldi erők telepítésével, nehogy véletlenül 
Németország ipari és Oroszország nyersanyagbősége egymásra 
találjon.  Európa az Uralig tart, de akkor a szlávok lennének 

többségben.  Ezért lettek megosztva, felnégyelve: vallásilag Észtországtól 
Dalmáciáig (ettől keletre orthodox), nyelvileg pedig az osztrák-magyar-
román sáv választotta el az északi és dél-szlávokat.  De nagy a Nyugat 
évezredes pánszláv félelme!  
A brüsszeli vezetés nem szívesen lát egy V4-es szerveződést (volt is 
nagy cirkusz a sajtóban hogy nem kaptak meghívót)!  Nyugat-Európa 
iszlámizálódása már megindult, Közép- és Kelet-Európáé viszont még 
nem;  szomszédos országok is szimpatizálnak a Visegrádi Négy állás-
pontjával (térkép #2), most együtt védik Európa szívét, magját.  
A régi jó mondás „kövesd a pénzt” ebben az esetben is érdekes kérdést 
vet fel:  honnan kapják a migránsok a több ezer eurós összeget, amit az 
embercsempészeknek adnak?  Milyen költségekkel kell számolni például 
1 millió bevándorló esetében?  5 milliárd euró kerül az embercsempészek 
zsebébe, sok milliárd a kerítések, határvédelem, az európai és törökorszá-
gi menekülttáborok fenntartá-
sára, visszatoloncolásra, nyelv-
oktatásra, szakmai képzésre, 
családegyesítésekre, valamint a 
személyre szabott egyéb segé-
lyekre.  Hány millió személyre 
szólt a meghívó?  Imádom a 
kérdőjeleket, van min elmél-
kedni.  Mi, magyarok viszont 
október 2-án egy nagyon fontos 
népszavazás keretében (és érde-
mes nagyobb keretbe helyezni a 
képet) irányjelzők leszünk Eu-
rópa jövőjét illetően.  Kérdőjel?  
NEM. 

Éhezik-e az, akinek 5000 eurója van egy embercsempészre?
A fenti kérdés Robert Fico szlovák miniszterelnök tette fel a pozsonyi rádió politikai vitaműsorában.  A kormányfő hangsúlyozta, 

hogy meg kell különböztetni a gazdasági migránsokat a valóban segítségre szoruló menekültektől, az illegális beván-
dorlás nem oldható meg az érzelmekre hagyatkozva, vagy moralizálva.  Elfogadhatatlannak tartja, hogy “illegálisan 
átlépik a határt, mi meg üdvözöljük.”  A menekültáradat megállítására nézve Fico a migránsok anyaországaiban történő 

ENSZ szerepvállalásában látja a megoldást.  „Tisztában vagyunk azzal, hogy lehetőség van a szövetséges nemzetközi katonai erők bevetésére.  El 
kellene végre dönteni, milyen beavatkozást alkalmazunk ezekben az országokban.  A Visegrádi Négyek világosan kimondták, hogy stabilizálni kell az 
említett területeken a helyzetet.  Ez azonban nem a NATO, hanem az ENSZ feladata”.

dr. Domby Pali rovata
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Körülbelül három évvel ezelőtt 
született meg az ötlet amikor Dr. 
Kálmán László montreáli egyetemi 
tanár arról próbált meggyőzni, hogy 
szervezzünk meg egy olyan konfe-
renciát, amelyen mind a magyar 
származású értelmiség, mind pedig 
a közélet embere találkozhat egy-
mással. Aztán  az ötlet megvalósulát 
a Józsa Judit  művészeti alapítvány 
valamint Dr Bába Szilvia diaszpóra 
kutató is hathatósan támogatta, ami 
újabb erőt adott ahhoz, hogy a terv 
valóban megvalósuljon. Ha ele-
mezni szeretnénk az elmúlt másfél 
hét történéseit, akkor azt mondhat-
nám, hogy én személyesen nagyon 

sok tapasztalattal lettem gazdagabb és ahogyan a résztvevőktől is hal-
lottam, elégedetten és jó érzéssel távoztak a rendezvényről, amelyet 
Szatmáry Ferenc lelkipásztor jóvoltából a Kitchener-i  Presbiterian 
Kálvinista egyház helyiségeiben tarottunk meg. A délutáni szekció 
ülésekről is elismerően nyilatkoztak és olyan határozatok születtek, 
amelyek tovább erősítik az együttműködést és az összetartozást. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy mindannyian egy asztalhoz ültünk, a 
résztvevők megismerhették egymást és baráti kapcsolatok alakultak 
ki. Első találkozónk a magyar közöséggel Wellandon volt a Magyar 
Egyesületben, ahol ragyogó közönség várt bennünket és nagy szere-
tettel fogadták a beszámolónkat valamint az azt követő szórakoztató 
műsort, amelyeben a magyarországi Kormorán együttes tagjai, Fehér 
Nóra énekes, Gulyás László, Gáspár Álmos zeneművészek valamint 
Babos Alpár népi táncos mutatkozott be.   
Többször is elhangzott az amegállapítás, hogy igenis valójában ösz-

szetartozunk és ezt az összetartozást kellene tovább mélyíteni minden 
megosztottsággal szemben. Minél mélyebbre megyünk a megosztott-
ságban annál mélyebbre kerül a magyarságunk elvesztése. Ha nem 
vigyázunk arra amink van és ha nem őrizzük meg értékeinket, akkor 
ez szinte a biztos felédésbe taszít bennünket.

Nagyon komoly és összetett feladatot vállaltál el, ami nem kis fárad-
sággal járt.
Bevallom, hogy nagyon elfáradtam, hiszen meglátogattuk a wellandi a 
kitcheneri, a torontói, a montreáli, az ottawai, a windsori magyarokat, 
sőt a turnét Chicagóban fejeztük be. Nem kis teljesítménynek számít. 
De ahogyan  Haáz Sándor a székelyföldi Szentegyháza gyermekkórus 
vezetője elbúcsúzott tőlem, mondván: Kati csodálatos 12 napot töltöt-

tem veletek. Jó érzés volt hallani, hogy mélyen értékelte a találkozót 
és hisz abban, hogy 2017-ben sikerül megvalósítani azt a régi tervet, 
miszerint a szentegyházi gyermekkórus és filharmonikus zenekar 120 
tagja a kanadai magyarságnak is bemutatkozzon. Haáz Sándor azért 
tartott velünk a körúton, hogy támogatást szerezzen a gyermekkórus 
kanadai vendégszerepléséhez. Ha mindez megvalósul, akkor már 
tényleg elmondhatjuk, hogy összetartozunk. Külön élményt jelentett 
a közönségnek Józsa Judit kerámiaművész vetítéssel egybekötött elő-
adása és nem utolsó sorban Dr. Bába Szilvia diaszpótra kutató rendkí-
vül értékes beszámolója.  Bárhol is felléptünk a  közönség mindenhol 
nagy figyelemmel kísérte előadását és könyvbemutatóját, amely az 
Óperenciás tengeren túl címet viselte és méltó dokumentumot jelent a 
a magyarság identitásának a diaszpórában. 

Reméljük, hogy a jövőben is vállalkozol ilyen vagy hasonló rendez-
vény megszervezésére.
Már korábban is próbálkoztam hasonló jellegű redezvénnyekkel és 
azt hiszen nem az idei lesz az utolsó. Mindég és mindenkor arra a 

Összetartozásunk hídja, Észak Amerika és az Óhaza között
A szeptemberi hosszú hétvégén zajlott le az ontariói Kitchener-Waterloo-ban a magyarok találkozója, amely egyediségében és sokrétűségében 
példaképül szolgál az összetartozás  útjának ápolásában. A kanadai magyar közösségek összefogásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága, és Józsa Judit Művészeti Alapítvány közvetlen támogatásával, 
együttműködésével előkészített program keretében találkoztak  Észak Amerikában a tudomány területén dolgozó magyarok, a magyar iskolák 
tanítói és segítői, a magyar egyházak  valamint a médiában dolgozók képviselői. Mindannyiunk számára egy igazi kincset  jelentett a találkozó, 
amely nemcsak a hasznos véleménycserék mivoltában csúcsosodott ki, hanem új erőt sugalt örökségünk, magyarságunk megtartásához. A kon-
ferencia szervezőjét Takács Katalint, a Magyarokért Kanadában elnevezésű szervezet vezetőjét arra kértük fel, hogy értékelje a találkozót.

Dr. Bába Szilvia és Józsa Judit

A Kormorán együttes
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Vancouveri Magyar Magazin.
Megjelenik minden hónapban, évi előfizetése 50 dollár.

Telefon: 604 876-4720
Email: ekerti@shaw.ca 

Felelős szerkesztő: Kerti Éva

            Haáz Sándor a Szentegyházi Filharmónia vezetője
megállapodásra jutok, hogy van értelme és érdemes fáradozni újra 
meg újra.Ha a negativ, hárányos dolgokat az ember félre tudja tenni 
akkor, mindig van egy belső indítás ahhoz, hogy a következő talál-
kozóra is sor kerüljön. Mert ha meghallgatom azokat akikkel együtt 
voltam konferencián majd az azt követő turnén, akkor azt kell, hogy 
mondjam, nincs megállás. Bárhol is jártunk, mindenhol azt próbáltuk 
sugalni, hogy az összetartozás egy fontos dolog, mert ha az hiányzik, 
nagyon rövid idő alatt asszimilálódik a nemzetünk és elveszik az ami-
ért érdemes magyarnak lenni Kanadában.

A Kitchener-Waterloo-i identitást örző tanácskozáson a Napjaink ma-
gyar családi havilap is képviseltette magát. A media szekció ülésén 
megjelentekkel olyan határozat született amely a kölcsönös együtt-
működés bővítését szolgálja. Többi között abban állapodtunk meg, 
hogy egy közös Facebook oldal létrehozásával  az időszerű híreinket  
egymás között megosztjuk, ezzel is próbáljuk a tájékoztatást kibővíte-
ni és az összetartozást erősíteni.
Torontótól Ottawáig nagyon sok kedves magyar emberrel sikerült ta-
lálkozni, volt közöttük a Napjaink régi olvasója is, ugyankkor a lap 
bemutatását követően a vártnál is többen érdeklődtek megrendelése 
iránt. Valóban érdemes volt ezt a nagy utat megtenni és jó érzés volt 
mind a jelenlegi mind pedig a várható olvasótáborral találkozni. Öröm 
volt hallani, hogy Kanada egyetlen magyarnyelvű családi havilapjáról 

mindenhol elismerően nyilatkoztak.
Ádám Irénke torontói olvasónkkal pél-
dául  a N.T. Vass Zoltán lelkész vezette 
református templomban találkoztunk, 
aki szívesen vállalta környezetében a 
lap népszerűsítését. Köszönettel és há-
lával tartozunk fáradozásáért.
Mailáth István és Mária montreálo ma-
gyar Krónika szerkesztőivel is baráti 
kapcsolat alakult ki. Megbeszéltük, 
hogy a jövőben segítünk egymásnak a 
sajtótermékeink  népszerűsítésében.
Minden elismerésem a montreáli  
házaspárank, Török Tündének és Dr. 
Kálmán Lászlónak, akik már évek óta 
az ott élő magyarok nagy támogatói. 

Tünde a montreáli magyar iskola igazgatója és az idei tanév megnyi-
tón a Kormorán együttes szórakoztatta a diákokat és szüleiket. Meg-
tisztelő volt a velük való találkozás.

Nagyon hasznos és érdekes beszélgetést folytattam Domby Károly 
nyugalmazott professzor úrral aki az ottawai magyar rádióadás volt 

főszerkesztőjeként  a műsor készítésének tapasztalatiról beszélt.
Örömömre szolgált találkozni és elbeszélgetni  az Ottawai-i Magyar 
Egyesület elnökével Laphos Tiborral, aki fáradhatatlanul dolgozik az 
ottani magyarság összetartásában és igényes kulturális életének meg-
teremtésében. Mindannyiunkat kellemesen meglepett az a határtalan 
lelkesedés és szorgalom ahogyan az Ottawa-i magyarok a házuk tá-
ját rendezik és tatarozzák. Példaképül szolgálhat, hogyan kell és le-
het sikeresen működtetni egy magyar egyesületet, még akkor is ha 
már a tagság egyre jobban kiöregszik. Ottawában egy jól felszerelt 
konyhával, tágas teremmel és impozásns színpaddal, gazdag könyv-
állománnyal rendelkező  könyvtár áll a magyarság rendelkezésére. 
Gratulálunk! Ugyanakkor hálás köszönettel tartozunk a Szelepcsényi 
házaspárnak a szívélyes vendéglátásukért. 
Megtisztelő volt számomra, hogy Maros Zoltán a kanadai Magyar Te-
levízió producere  és főszerkesztője arra kért fel, hogy egykori TV-és 
újságiróként  vállaljam el a szeptember 10-i műsor házigazdájának a 
szerepét. Köszönöm a lehetőséget és azt is, hogy Bede Fazekas Zsolt 
a torontói Magyar Rádió főszerkesztője és műsorvezetője  a Napjaink 
családi magazin népszerűsitése érdekében egy interjút készített velem 
a rádióadás számára.        Móricz Lajos

Mailáth István
és
Mária 

Török Tünde és 
Dr Kálmán László

Lapohos Tibor, az Ottawa-i 
Magyar Egyesület elnöke
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Az idén augusztus 14-18 között került megrendezésre a 3. Nyugat 
Kanadai Magyar Tábor, “Vendégségben Mátyás király udvarában” 
címmel. 

Fő célunk az volt, hogy a tábor apraja nagyja egy nagyon jó élmény-
nyel gazdagodva menjen haza, tanuljunk is valamit Mátyás király-
ról, beszéljünk magyarul, de ne érezze magát kívülállónak az, aki 
nem, vagy nem elég jól beszél magyarul.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve a gyerekeket három cso-
portba osztottuk.

A picikék és a kisebbek Szilágyi Andrea szárnyai alatt hallgattak 
népmeséket Mátyás királyról magyarul és angolul, népi játékokat 
játszottak, táncoltak, rajzoltak, festettek, ragasztottak. Utolsó na-
pon pedig zokniból, fa rúdból, gombokból és fonálból játék lovacskát 
készítettek (sok-sok szülői segítséggel), amit természetesen haza is 
vihettek magukkal.

A nagyobbak első nap Hunyadi Mátyás csa-
ládjáról és királlyá választásának körülmé-
nyeiről hallottak Thály Orsitól, majd meg-
látogatott bennünket az egyik legfontosabb 
uralkodói segítség, Mujkó, az udvari bolond 
Gerlóczy Balázs remek alakításában.
Másnap a gyerekek Mátyás híres könyvtárá-
ról és a Corvinákról tanultak, majd el is készí-
tették az ő egyéni “tábori kódexüket”.
A harmadik nap a híres Fekete Seregről szólt. 
A reggeli foglalkozás után elkezdődött a saját 
kis zsoldos hadsereg páncéljainak díszítése.
A reggeli “tanulás” után volt kopjázás, kö-
télhúzás, íjászat, kardvívás, közös éneklés, 
hegedülés, papírvirág és koszorúkészítés és 
persze ádáz vízicsata a magyar és török csa-
patok között. Szerencsére a csata kimenetele 
nem volt fontos, mert minden harcos és néző 
rendkívül jól felfrissült a sokszor vödrökből 
zúduló hideg víztől.
A nap hátralévő része szabad program volt, 

a társaság nagy része a strandon hüsölt, a gyerekek úsztak, ugráltak, 
röplabdáztak, egyszóval nyaraltak.

Bár hivatalosan közös étkezésről idén nem gondoskodtunk, egyik 
este Horváth Szabolcs és baráti köre jóvoltából isteni lecsót ettünk.

Másnap pedig Nagy Kata főzött olyan palóc levest, hogy mindenki 
megnyalta mind a tíz újját.

A tábor fő eseménye a szombat esti lovagi torna és lakoma volt.
Itt a saját kis zenekarunk Rona Cili vezénylete alatt remek  kon-
certtel szórakoztatta a felséges királyt és a népes közönséget. 
Mujkó segítségével még egy botcsinálta zenekart is alakítottak a 
vendégekből, akiknek kedves nyikom-nyakomolása után nagyon 
jól esett a gyerekek szép játékát hallani újra.
A lovagok bemutatták harci tudományukat kopjával és karddal, az 
amazonok a hegedű vonókat íjakra cserélték és célba lőttek. Végső 
meglepetésként egy keleti táncosnő varázsolta el a közönséget.

Ezután következett a bőséges lakoma, sült kolbásszal, virslivel, 
lángossal, salátákkal és kürtös kaláccsal.
A lakmározás után hatalmas tánc kerekedett, ahol a gyerekek és 
felnőttek együtt ropták, amíg a tábor többi lakója meg nem elégel-

te. Ezután csendesen énekeltünk a tűz körül és csodáltuk a sok-sok 
augusztusi hulló csillagot.  

Külön szeretném megköszönni a Magyar Ház-
nak a fenséges kolbászt, a sátrat és mindent 
amit kölcsön kaptunk, Ferenczi Jóska bácsinak 
a kardokat, Nagy Katának a sok sütést-főzést, 
Dombi Palinak a mindig rendelkezésre állást, 
az összes felvágott krumplit, kisütött lángost, 
feltekert kalácsot, egyszóval mindent és min-
denkinek! 
Olyan jó volt látni, hogy szombatra nem vol-
tak szervezők és résztvevők, hanem csak egy 
zsongó hangyaboly, ahol mindenki azért dolgo-
zott, hogy egy emlékezetes esténk legyen. Azt 
hiszem ez sikerült is!
Köszönöm a közel 100 résztvevőnek, a 
majdnem 60 gyereknek, hogy eljötte-
tek Edmontonból, Calgaryból, Quenelből, 
Victoriaból, Lethbridge-böl és Vancouverből. 
Jó volt veletek!
Szeretettel, Thály Orsi

3. Nyugat Kanadai Magyar Tábor 



12  |  Napjaink  2016 szeptember

AHOL A PÉNZ 
TELJESEN SZÁMŰZHETŐ

EGY FIATAL PÁR ÖNELLÁTÁSRA REN-
DEZKEDETT BE, ÉS JURTÁBAN ÉL EGY 

CSERHÁTI ERDŐ SZÉLÉN

Jurtában, a természettel összhangban éli mindennapja-
it egy fiatal házaspár Nógrád megyében, a Cserhátban. 
Sem a férjnek, sem a feleségnek nincs állandó munka-
helye, a családi birtokot építik immáron két éve. A pénzt 
csaknem teljes egészében száműzték az életükből, amire 
szükségük van, és otthon nem áll rendelkezésre, ahhoz 
csere útján jutnak hozzá. Autójuk sincs, mindenhová, 
még bevásárolni is lóval járnak. Mintha a világból is ki-
mennénk, olyan érzésünk támad, amikor a lakott területeket magunk 
mögött hagyva autóval, majd gyalogosan követjük Zaka Dominikát 
az erdőszéli birtokukra. Ahogy közeledünk a család hajlékához, egy-
szeriben megpillantjuk a jurtát és a hozzá tartozó épületrészeket.

– Amikor két éve úgy döntöttünk a férjemmel, Áronnal, hogy össze-
kötjük az életünket, és ideköltözünk, a természetbe, ezen a területen 
még több méter magas bozótos volt. Júniusban érkeztünk, és a közel-
ben felvertük a sátrunkat, ahol négy hónapig laktunk. Az első dolgunk 
az volt, hogy elkezdtük rendezni a terepet, majd 2014. szeptember 
végén felállítottuk a jurtánkat. Ez egy nagyon szép időszak volt, ami 
még akkor is igaz, ha sokat esett az eső – meséli Dominika már a 
terasz alatt. Férje, Áron a frissen készült kemencén éppen az ebédet 
készíti. A fiatalember folyamatosan igazgatja a tüzet, hogy az étel mi-
nél hamarabb megsüljön. – Két éve megépítettük a fejőistállót, majd 
kutat fúrtunk, ami köré a jurta került – folytatja az asszony. – Ezután 
szerszámos helyiséget építettünk, a teraszt tavaly késő ősszel fejeztük 
be, közben pedig elkezdtük ásni a pincénket az agyagba. Kell még egy 
istálló a lovaknak, és ha az is meglesz, akkor készen leszünk – teszi 
hozzá Dominika.
   Hogy a fiatal pár mit keres a dombok között, kilométerekre a lakott 
területektől egy jurtában? Ez csak a külvilág számára kérdés, Domi-
nika és Áron szerint nekik születéskor, de legalábbis gyerekkorukban 
minden eldőlt.
– A természetközeli életmódnak a csírája szerintem mindig is bennem 
volt, valószínűleg már ezzel a vággyal a szívemben születtem meg. 
Ötéves voltam, amikor megépült a nagyapám lovardája, attól kezdve 
az egész gyerekkoromat a lovak között és az erdőben töltöttem. Már 
akkor éreztem, hogy majd így szeretnék élni, mint most, de a budapes-
ti családom sokáig az ellenkező irányba terelt. Kevés sikerrel, mert fél 
év egyetem és egy esztendő kanadai kitérő után a Cserhátba költöz-
tem. Először egy tanyán laktam, majd megismertem Áront, és azóta 
együtt alakítjuk az életünket, közösen neveljük az előző házasságom-
ból született kisfiamat is – mondja Dominika. Áron hasonló utat járt 
be, neki az édesapja erdőmérnök, így amióta járni tud, mindig sokat 
kirándultak. Később pedig Gödön éltek, közel a Duna-parthoz.
– Mára teljes egészében belaktuk a környéket. Szinte mindent megter-
melünk magunknak, amire szükségünk van. A tejterméket vagy éppen 
a mosogatószert magunk készítjük, utóbbit vadgesztenyéből, és lisztet 
is őrölünk. Persze vannak dolgok, amiket be kell szereznünk, ezekhez 
főként csere útján jutunk hozzá. Így kapunk például szappant, mé-
zet, szénát, abrakot, olykor húst vagy éppen építőanyagot. De például 
étolajat és sót vásárolnunk kell, és fizetünk a mobiltelefon-szerződé-
sért is. Ehhez abból van pénzünk, hogy a történetünket megírtam egy 

könyvben, az eladott példányok után pedig honoráriumot kapok – ma-
gyarázza a fiatalasszony.
  A család önfenntartó gazdálkodásának alapja a tehén, az általa biz-
tosított tejet mindannyian fogyasztják, a többiből tejterméket készíte-
nek. Van egy kis veteményesük is, ahol idén krumplit, retket, salátát, 
hagymát, borsót, napraforgót, pattogatni való kukoricát, zöldbabot, 
sárgarépát, petrezselymet, céklát, karalábét, csemegekukoricát és für-
tös uborkát ültettek. A veteményest bővítik, mert paprikának, para-
dicsomnak és szárazbabnak már nem jutott hely. A mennyiséget is 
növelni szeretnék, mert nem sok mindent tudnak befőzni és savanyí-
tani. Amit nem fogyasztanak el, azt a földbe vájt pincében tárolják, 
ahol 10-12 Celsius-fok van. A veteményeskert növelése mellett gyü-
mölcsfákat is ültetnek. Amíg ezek nem teremnek, maradnak az erdei 
gyümölcsök, amelyekből lekvárt is főznek. A birtokon egy 60 wattos 
napelem biztosítja az elektromos áramot, annak segítségével töltik a 
telefont és használják a notebookot. Utóbbira azért van szükség, hogy 
Dominika szerkeszteni tudja a könyve Facebook-oldalát. A család 
idővel bővíteni kívánja az állatállományt is, a meglevő három ló és 
egy tehén mellett szeretnének majd baromfit tartani, de erre csak ak-
kor lesz lehetőségük, ha minden elkészül a birtokon.

Áron és felesége alig tart kapcsolatot a külvilággal, leveleik, csomag-
jaik a postára érkeznek, hivatalos megkereséseik pedig a barátoknál 
landolnak. A régi haverok nagy része lemorzsolódott, az új ismerősö-
ket lovon utazva látogatják meg a környéken, a baráti körük is ennek 
megfelelően szerveződik.
– Orvoshoz sem járunk, nincs rá szükségük – állítja Dominika.
– Ha valaki mentálisan egészséges, akkor szerintünk nem lesz komoly 
testi betegsége. Én otthon is szültem. Fontos a hit is, anélkül semmi 
nem működik – mondja a fiatalasszony. Dominika végül arról beszél, 
hogy a saját életüket igyekeznek példaként az emberek elé állítani, 
ezért írta a könyvét is.

– Van egy ismerősünk, akinek csődközelben volt az élete. A hölgy 
egy újpesti panellakásban élt 200 kilósan, ráadásul súlyos játékfüggő-
ségben szenvedett, emellett az orvosok meddőnek is nyilvánították. A 
példánk nyomán úgy döntött, hogy új életet kezd. Vett a közelben egy 
kis házat és egy tehenet, másfél évig küzdött azzal, hogy megszokja 
az új életformát, ám később nagyot fordult vele a világ. Mára sokat fo-
gyott, férjhez ment, és egy gyerekük is született – számol be az egyik 
követőjükről Dominika. Mint mondja, egyre többen követik a példá-
jukat, mert nekik teljesen kerek a világ. Ha végeznek az építkezéssel, 
közös gyermeket is szeretnének.
Új élet érkezhet majd a természet ölére.

Borsodi Attila
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Amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, csak 
jót tett, és áldást, épülést, gyógyulást jelen-
tett mindenki számára. Mégis volt, akiknek 
az érdekeit sértette – és a legnagyobb érték-
re azt kiabálta a tömeg: feszítsd meg! Jézus 
meghalt, hogy aki felismeri a bűnt, az elho-
mályosítást az életében, annak adhasson bo-
csánatot és szabadulást. Feltámadást, hogy 
vele járva az állandó elhomályosítás helyett 
egyre tisztuljon az érték! A valódi, az igazi. 
„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben 
elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután 
megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja 
mindenét, amije van, és megveszi azt a szán-
tóföldet. Hasonló a mennyek országa a keres-
kedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Ami-
kor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, 
eladja mindenét, amije van, és megvásárolja 
azt.” (Máté 13:44–46) 
Az olimpiai arany egyértelmű érték. Még egy 
bronz is. De már a tízedik, huszadik helye-
zettre senki sem emlékszik. Pedig egy élet 
munkája. Rengeteg lemondás, áldozat van 
mögötte – és sok esetben ez a helyezés az 
élete legjobbja. Vagy csak rossz napot fogott 
ki. Éppen akkor így jött ki a lépés. Azt gon-

dolom, minden helyezés fényes, és tiszteletet 
érdemlő, ha becsületes munka, szorgalom, 
kitartás van mögötte! 
Sok esetben nyilvánvaló, hogy mi a jó, és mi a 
rossz, mi a kiemelkedő és mi az átlagos, mi az 
értékes és az értéktelen, mi a megbecsülésre 
méltó és a könnyen felejthető. Mi az, ami iga-
zi érték, ezért megmarad, és mi az, ami nem. 
Mégsem ezek alapján alakul sokszor az érték 
fogalma – mert a valóságot felülírja az érdek. 
Devalváció, azaz értékvesztés történik. Az ér-
dek homályosítja el az érték valódi tartalmát. 
Amióta az ember hátat fordított Istennek, az-
óta rendszeresen ez történik. 
Minden területen tapasztaljuk az elhomályo-
sító munkáját, de talán az élet szempontjából a 
legszembetűnőbb a család és a házasság. Egy 
nemrégiben megjelent Nők Lapja újságcikk 
szól arról, hogy ma Magyarországon egyre 
divatosabb az olyan házasság – nem udvar-
lásról, vagy együttélésről van szó –, amikor 
a felek külön élnek. Mindketten saját lakást 
tartanak fenn, és ameddig mindkettőjüknek 
kényelmes, hol itt, hol ott együtt vannak hol 
eddig, hol addig – aztán külön mennek, hogy 
mindenki gyakorolhassa saját önállóságát. 

Boldogságban, szeretet-
ben, megértésben élnek 
– azaz nem élnek – együtt 
ezek a párok az esetek 
többségében. Az élet kor-
látok nélkül, szabadon zajlik, mindenki örö-
mére és boldogságára. Nincsenek hatalmas 
drámák, ám vannak izgalmas kihívások, ka-
landok – miközben mégis van valaki, akire 
számíthatnak, aki ott van mellettük, ha kell. 
Vagy kicsit később. Vagy csak valamennyi-
re. Kettejük életritmusától, igényétől függően 
sokat vannak együtt, vagy kevesebbet – aho-
gyan jól esik, ameddig kölcsönösen így kí-
vánják. Íme, a modern 21. századi házasság 
– önátadás, a másik teljes felvállalása nélkül. 
Pedig, ahogyan semmit sem lehet befekte-
tett energia, munka, odaszánás, áldozatok, 
sokszor kockázatok nélkül elérni a világban 
– úgy a boldog, kiteljesedett házasságot sem. 
Az ember önzésből és kényelemből fakadó 
minden más próbálkozása ködösítés és zsák-
utca. Sokszor azt sem tudja, mit veszít, mert 
nem az igazi kincset találta meg, hanem vala-
mi utánzatot. De ha csak az van, és nincs más, 
akkor az lesz olyan, mint az igazi. 
A világban általánosan egyre kevesebb értéke 
van a munkának is. A becsületes munka ér-
téke nincs arányban a befektetéssel, ingatlan 
adás-vétellel, pénzforgatással szerezhető nye-
reséggel. Ezért, aki ezt látja és teheti, igyek-
szik maga is, alkalmazotti munka helyett eb-
ből élni, gazdagodni. Merthogy ez is egyfajta 
munka, ráadásul sokkal jobban jövedelmező 
– mondják sokan. Csakhogy így a kétkezi 
és szellemi munka egyaránt leértékelődik. 
Elvész a munka becsülete. A gyermek már 
nem arról álmodik, hogy autószerelő, pék, 
esztergályos, tanár, mérnök… lesz – hanem 
arról, hogy filmsztár, befektető üzletember, 
vagy esetleg bankár, mert az is tűzközelben 
van. Ez pedig sok fiatalban céltalanságot, lus-
taságot, kiábrándultságot eredményez. Ez is 
ködösítés, mert mind elhívottak vagyunk, és a 
helyünkre kerülhetünk, ahol megáld az Isten, 
használ, kiteljesít, hogy hálaadással éljünk 
abban és azzal, amit végzünk. 
Mindenben folyik az Sátán elhomályosító 
munkája, amit az önzésre épít. Sikeresen rom-
bolja az életet. De te higgy inkább Istennek, 
az ő világos kijelentésének, mert az megáll 
mindörökre, és abban van az Élet! Akkor is 
higgy, ha sok munkával járj, látszólag annyira 
nem is éri meg, mert nem lesz belőle arany-
érem, csak 73. helyezés, vagy olyasmi; és az 
is életfeladással jár. De aki elveszti Krisztu-
sért – megtalálja. Ne félj tőle! 

Elhomályosítás

Meghívó a Vancouveri Magyar Református 
Egyház – Kálvin 1955 – 2016 október 1-én 
szombaton este 17 órától. Ünnepi vacsora . 
Vendégünk NT. Dr. Bölcskei Gusztáv. Elő-
adásának címe a Reformáció aktualitása. 
Belépődíj  20 dollár, gyerekeknek 10. Jegyek 
elővételben szeptember 25-ig. Csapó Hajnal-
kánál 604 568 6144, László Ildikónál 
604 421 1742

A kelownai magyar keresztyén misszió 
istentisztelete a hónap minden második 
és utolsó vasárnapján, délután 4 órakor 
a Trinity Baptista templomban. 

Katolikus szentmise időpontja novem-
ber 26-án lesz a rutlandi Szent Teréz 
templomban délután 3-kor. Sekrestyés: 
Ferenczi József, 250.868.2738

A Vancouveri Magyar Református Egyház 
2016 október 9-én jótékonysági ebédet és 
programot rendez, délután 1 órától a ma-
gyarországi jégkárosultak megsegítésére. 
Az ebédjegyek előre megrendelhetők és fel-
vehetők a templomnál is vagy a Fábián lel-
kész párnál. Tel. 604.321.4226 Nagy Editnél 
604.552.4896, Dudás Jolánnál a templom-
ban.

Kányádi Sándor: 
     Az én miatyánkom 

-részlet-

Mikor a szíved már csordultig tele, 
Mikor nem csönget rád soha senki se, 
Mikor sötét felhő borul életedre, 
Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe, 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, reményteljesen, 
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENY-
NYEKBEN! 

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, 
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad, 
Mikor körülvesz a durva szók özöne, 
Átkozódik a rossz: - Merre van Istene! 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: 
Uram, SZENTELTESSÉK MEG A TE NE-
VED! 
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Szep. 25      14:00 – Tagsági gyűlés
Okt. 14.     17:00 – Szabadnak születtem, zenés vwershínházi elő-
adás az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Fellép 
Pankotay Péter színművész és Lutter Inre előadóművész. Az előadás 
után társas vacsora.
Okt  16.      14:00 – Zenés válogatás Sárdi János dalaiból
Okt. 23.       15:00 – Az októberi forradalom 60. évfordulójára rende-
zett ünnepi műsor az Okanagani Magyar Egyesület szervezésében. 
Okt. 29.    17:00 – Őszi bál a West Kelowna-i Legion Hall-ban.

*A változás jogát fenntartjuk, és erről a tagságot időben értesítjük*

Az Okanagani Magyar Egyesület Vezetősége  felhívja az érdeklődök 
figyelmét, hogy társas estékre, lakodalmi mulatságokra, születésnapi 
partikra és egyéb rendezvényekre konyha használattal, bérbe adja 
helyiségeit. Az árjegyzék a következő: 30 dollár óránként, 300 dollár 

2016 MŰSORTERVEZET

Dél Okanagan Magyar Klub
Szombaton, október 29     Szüreti bál, az Okanagan Falls-i isko-
lában. 

Megkérünk minden tagunkat és vendégeinket, hogy előre közöljék 
megjelenésüket, amikor lehetséges.

**A változtatás jogát fenntartjuk, és erről a tagságot időben 
értesítjük**

Elnök: Bakonyi Károly 1-250-498-0519

Okanagani Magyar-Kanadai Kulturális Egyesület egész napra –minimum 150 dollár.  Az egyesületi tagoknak 150 
dollár. Biztonsági letét 200 dollár, a takarítás 100 dollár.

1670 Ross Road, West Kelowna, BC V1Z 1L9 250-769-1609
www.okanaganimagyarhaz.ca 

Facebook: Okanagan-i Magyar Haz

Ösztöndíjas a Paradicsomban

Figyelem, az ajtók nyílnak! Indul az iskola, tessék kapaszkodni! Következő megálló a szülői érte-
kezlet, csütörtök este (szeptember 22) 18 órától, 18H, 6.00 p.m. a Magyar Házban.
Szeretettel várjuk a gyermekeket is, hogy végre megismerkedhessenek a foglalkozások vezetőivel. 
A következő programokkal szeretnénk kedveskedni a kisiskolásoknak: magyar nyelvű oktatás több 
szinten, néptánc és népdal tanítás, illetve hegedűórák. Mindezen foglalkozásokra (előreláthatóan 
kedd és csütörtöki napokon) várom jelentkezéseiteket a lent megadott elérhetőségeimen.  
Mint a múlthavi számban értesültek a tisztelt olvasók, megérkeztek Kanadába az ösztöndíjasok. 
Én személy szerint kilenc hónapig itt Kelownában, Csodaországban fogok tevékenykedni. Jelentős 
színházi és szervezési múlttal rendelkezem, éppen ezért számomra egy új kihívást jelent a bábok 
készítése és a bábszínház megteremtése. Viszont szeretnék arra is nagy hangsúlyt fektetni, hogy a 
gyerekek szerepléseikkel tudják színesíteni a Magyar Ház ünnepségeit, megemlékezéseit. 
A feladatok meghatározása már elkezdődött és legfontosabb célkitűzésünk, hogy megtaláljuk azokat a lelkes szülőket és nagyszülőket, akikkel 
az önszerveződés tovább folytatódik az előző esztendők sikeres Kőrösi Csoma Sándor programja és a feledhetetlen nyugat-kanadai táborok 
nyomdokán. 
Eddig a következő magyar házi tevékenységek körvonalazódtak: szeretném a nem magyar anyanyelvű felnőtteknek is megteremteni a lehető-
séget, hogy magyarul tanuljanak, minden csütörtök este hét és nyolc óra között. (első találkozás szeptember 29) Emellett terveim közt szerepel 
a Magyar Házban található könyvtár digitalizálása, hogy a választék elérhetőbb legyen kicsiknek és nagyoknak. Szó került arról is, hogy a 
ház alsó szintjét gyermekbarát hellyé varázsoljuk szülői segítséggel. De nem kell megijedni, mert kikapcsolódásra is lesz lehetőség, hiszen a 
fiatalabb nemzedéknek táncházas bulikat szervezünk péntek estékre, kolbászzsíros kenyérrel és időnként kürtőskaláccsal. 
(részletesebb program hamarosan)
Természetes, hogy a programkínálatból nem maradhatnak ki az idősebbek, éppen ezért tea-és kávédélutánokat fogunk szervezni filmvetítéssel, 
valamint kalandozásaink során egy kelownai palacsintázóba is betérünk.
Céljaim közé tartozik részt venni és segíteni a dél-okanagani magyarság rendezvényein, emellett pedig felkutatni és bevonni a Vernonban élő 
magyarságot.
Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt vasárnap sikerült megismerkednem a Magyar Keresztény Misszió lelkipásztorával és tagjaival, akik-
kel egy jövő hétvégi kirándulás során fogunk elmélyültebben beszélgetni a leendő feladataimról. A katolikus misén pedig ministráltam.

A mihamarabbi találkozás reményében küldöm baráti üdvözletem a Paradicsomból, ahol az igazi magyar paprika se hibádzik. Gyertek át egy 
lecsóra! 

Jancsó Antónia (Antóka)
Telefonszám: 250-863-8781
E-mail cím: antoka_antoka2007@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/antonia.jancso 
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Erdély talán legvonzóbb, legváltozatosabb vi-
déke, mely népmûvészete révén a XIX. század 
végétõl Európa-szerte ismert. Elnevezését a 
Kalota nemzetségtõl kapta, mely a honfoglalás-
kor ezen a vidéken telepedett le.
A tájat így határozta meg Kós Károly: „Eredeti-
leg a Vigyázó (Vlegyásza) lábánál elterülõ, azt 
a kicsi háromszögletû földterületet jelentette, 
melyet a Bánffyhunyad alatt összeömlõ Körös 
és Kalota vize fogtak egybe.
Tágabb értelemben – és ma így értelmezzük 
mi és így értelmezi maga a kalotaszegi nép is – 
Kolozs megyének azt a területét, mely a Kolozs-
vár–Nagyvárad vasútvonal, illetve országút kö-
zén és két oldala mentén Kolozsvártól Csucsáig 
terül el, melyet délen a Gyalui havasok északi, 
nyugaton a Vlegyásza havas és Meszes hegy-
lánc keleti lába foglalnak le.
Ehhez az egységes, eléggé zárt területhez dél felé vékony nyúlvány-
ban csatlakozik még néhány falu a gyalu-járai út mentén egészen 
Alsójáráig, észak felé az Almás patak mentén egészen Zsomborig, 
melyeket néprajzilag Kalotaszeghez kell számítanunk.”
 
   A Király-hágótól Kolozsvárig terjedõ területen több mint negy-
venre tehetõ azoknak a falvaknak a száma, ahol csak magyarul vagy 
többségben magyarul beszélnek (az itt élõ településeken a románok 
is jól tudnak magyarul). Ezek a református falvak négy különbözõ 
néprajzi vidéken találhatóak. Bánffyhunyad környékén és Nagyvá-
rad-Kolozsvár vasútvonaltól délre elterülõ részt Felszegnek, a nyu-
gati havasoknál, az attól északra esõ részt pedig Alszegnek neve-
zik, az Almás-patak mentén, a Kolozsvárhoz közel esõ részt, pedig 
Nádasmentének nevezik, melyet csodás népmûvészete alapjánCifra 
Kalotaszegnek is neveznek.. Kalotaszeghez tartozik még a Kapus vi-
déke és az úgynevezettÁtmeneti vidék. (Utóbbi Kolozsvár környéke.) 
Kalotaszeg lakói magukat II. Rákóczi György által letelepített tatárok 
utódainak tartják. Református vallásúak.
Az e tájon élõkrõl így írt Jankó János földrajzi író, Kalotaszeg magyar 
népe címû munkájában: „A kalotaszegi magyarság mélyen vallásos, 
nem káromkodik, a templomot szorgalmasan látogatja, papját tiszteli 

és becsüli, tanácsát 
megfogadja. Val-
lásosság dolgában 
régi hagyománya-
ihoz ragaszkodik. 
Kétségtelenül ez 
õszinte vallásosság 
egyik szép eredmé-
nye a magyarság 
nyugodt, mérsékelt 
gondolkozása, jó-
zan életfelfogása 
és nemes önérzete, 
melyrõl csak ritkán 
feledkezik meg.”
A vidék legjelleg-
zetesebb épületei a 
templomok. Külö-
nösen zsindellyel 

fedett tornyaik, melyek fehérre meszelt falai, nyitott árkádos erkélye-
ik, az evangélistákat (Mátét, Lukácsot, Márkot és Jánost) jelképezõ 4 
fiatorony és a Krisztusra utaló magas toronycsúcs – messzi vidékrõl 
láthatók.
  
   Kalotaszeg másik nevezetessége, a népmûvészete. Itt még él a ha-
gyomány szeretete. A vidék lakói − és végre a fiatalok is – különösen 
vasár- és ünnepnapokon felveszik a régi viseleteket. Legszebb ruhájuk 
a 14 évesnél fiatalabb, konfirmáció elõtt álló lányoknak van. Fejükön 
gyöngyökkel díszített párta, melybõl hátul hosszú gyöngyös pántlika 
lóg. Piros vagy fekete kézelõs blúzt, bársonyból készült, gyöngyös 
mellényt − vállat − fehér, rózsaszínû, kék vagy bordó szoknyát – 
fersinget − és hímzett gyöngyös kötényt viselnek. Kedvelt régi viselet 
a muszuly, az elõl felhajtott ráncokba szedett lepelszoknya. Lábaikon 
piros vagy fekete hímzett csizmát hordanak. A férfiak fekete csizmát 
és posztóharisnyát, bõ inget viselnek. Felsõ viseletük a hátán sûrûn 
virágmotívumokkal díszített bõrmellény – melyrevaló − a ¾-es, ma-
gyaros sújtásos bõr kozsok, és a hosszú cifra posztószûr. A legények 
zöld pörge vagy gyöngyös kalapot hordanak.
      Kalotaszeg népmûvészetét az Ezredéves kiállításon be is mutatták 
óriási sikerrel. A Habsburg-ház tagjai és környezetük is megkedvel-
te ezt a színes viseletet. Erzsébet királyné több kalotaszegi ruhával 
rendelkezett. Lányának, Mária Valériának, külön szobát rendeztek be 
kalotaszegi bútorokkal és varrottasokkal. A kalotaszegi lett az egyik 
legismertebb magyar népviselet.
Gyarmathy Zsigmondné írta a XIX. század végén: „A kalotaszegi 
lány egy lábon járó tulipán, mert igazán virít, nemcsak fiatal szépsé-
gük, de gyönyörû tájviseletük is, amelyet még szebbé tesz az, hogy 
mindig tiszták. Hegyes orrú, magas sarkú piros csizmáikat csak akkor 
vetik le, mikor a patakban sulykolnak. Talán akkor a legszebb, a leg-
ragyogóbb a kalotaszegi tájviselet, amikor a nép tömegesen, ünnepi 
díszben a templomba megy. Az utca földje mintha csak lángolna a 
piros csizmák bíborától, a napsugár pedig sziporkázó fényben törik 
meg a gyöngyös párták fehér haván. Rojtos selyemkendõk, lenge haj-
fonatok röpködik körül a feltûzött muszulyt és a ráncos kötényt. A 
legfiatalabb menyecskék szintén elvegyülnek a lányok csoportjában, 
s talán festõiebbek fehér dulanglé-kendõjükkel, amely alól kicsillog 
a fejhez simuló kis aranyos fejkötõ. Más csoportokban a legénység 
bokrétás kalappal, dúsan varrott báránybõr mellrevalóban, rátartós 
délceg mozdulatokkal közeleg a templom felé, ahol már a korosabbja 
megelõzte a fiatalságot.”

KALOTASZEG



16  |  Napjaink  2016 szeptember

Élet & egészség

A cukor nem más, mint méreg, természetesen gyümölcs 
formájában bizonyos mennyiség jót tesz a szervezet-
nek, de a szirupok, fehér vagy barna cukor öregítenek, 
hizlalnak és gyulladásos folyamatokat indítanak el a 
testben.
A ráncok elsődleges okozója a túlzott napfény, ám 
rögtön a második helyen a cukor áll. Azok, akik nem 
fogyasztanak cukrot, jóval fiatalabb bőrrel büszkélked-
hetnek, mint a süti és csokiimádók. A cukor hatására 
a kollagénrostok megmerevednek, nem tartják meg a 
vizet, az arc öregebb lesz.
Azért kell a cukrot nemcsak kerülni, de ki is tisztítani 
a szervezetből, mert függőséget okoz. Minél előbb el-

végzed a cukordetoxot, annál könnyebben múlik el a hiányérzet, ami édességfüggőséghez vezet. Egy angol szerzőpáros - Brooke Alpert és dr. 
Patricia Farris - The Sugar Detox című könyvükben  - háromnapos diétát ajánlanak a cukorfüggőség leküzdésére. 3 nap alatt, lényegesen javul 
a bőr és a test állapota, mint mondják.
A diéta idején nem szabad tejterméket fogyasztani a tejcukor miatt, keményítőt: krumplit, gyümölcsöt fruktóztartalma miatt, kenyeret és tésztát 
sem. Csak fehérje és zöldség, valamint olajos magvak fogyaszthatók. Reggelire tojást ajánlanak zöldséggel. Ebéd és vacsora sovány baromfi 
zöldséggel. Nassolni magvakat. Napi egy kávé üresen elfogyasztható, ezenkívül zöld tea és víz iható.

Az orvosi protokoll ma nem a betegség gyökereit, csak a tüneteit ke-
zeli. Ám a sikeres kezelés előfeltétele, hogy az immunrendszerünk 
minél jobban működjön. Ezért:
Semmi cukrosat nem ennék.  ::  Minimálisra csökkenteném a feldol-
gozott ételek fogyasztását. Kétnaponta piacra mennék, és lehetőség 
szerint biogazdától vásárolnék. Sok ételt fogyasztanék nyersen - főleg 
zöldségeket.  ::  Visszafognám a tejterméket, mert a legtöbb ember 

Melyik a háztartásban az a fűszer, 
amely újjáépíti a bélfalakat, ja-

vítja az emésztést, a rákos sejteket 
elpusztítja, megállítja a szívrohamot és a 

fogyásban is segít? Az erős cayenne borsról 
v a n szó, amelyet évszázadok óta használnak a konyhában.

Magas vitamin A, C, B-komplex, kalcium és kálium tartalma miatt 
a cayenne képes a gyomorban és a belekben szövetépítő hatású, és 
helyrerakja a bélflórát. A cayenne katalizátorként működik, és növeli 
a hatékonyságát más gyógynövényeknek is.
Előfordult már, hogy erős paprikát (akár magyart) ettél, és kipirultál, 
miközben az orrodat is ki kellett fújni? Az erős paprika melegíti a 
testet és serkenti a légutak működését, amelyek megszabadulnak így 
a nyálkától.
A Cayenne bors emeli a test hőmérsékletét, ezzel serkenti a vérkerin-
gést és a vér áramlását a bőrben. Az izzasztó hatás miatt segít csök-
kenteni a lázat és enyhíti a megfázás és arcüreggyulladás lefolyását 
és tüneteit.
A hatóanyagát  kapszaicinnak hívják és 2004-ben, Dr. Sanjay K. 
Srivastava és munkatársai (University of Pittsburgh School of 
Medicine) a hasnyálmirigy sejteket kezelték kapszaicinnel. Azt talál-
ták, hogy segít elpusztítani a rákos sejteket, miközben az egészséges 
sejteket nem érinti.
A tanulmányt április 20-án, 2005-ben jelentették meg az Innovations 
Report-ban, amelyben Dr. Srivastava kijelentette: „Eredményeink azt 
mutatják, hogy a kapszaicin hatásos rákellenes szer, apoptózist indu-
kál a rákos sejtekben, és nem okoz jelentős kárt a normál hasnyálmi-

CUKOR

rigy sejtekben, lehetséges új kemoterápiás ágens lehet a hasnyálmi-
rigyrák kezelésében „
És ha cayenne a rákellenes képessége nem lenne elég, a vénák és a 
szív csodálatos regenerálója is egyben. Ismert, hogy szívroham ese-

tén 30 másodpercen belül újraindítja a szívet. Elsősegélyként cayenne 
tinktúrát érdemes magadnál hordani, ha gyenge a szíved.
A cayenne hasznos lehet az elhízás ellen is. Egy vizsgálat azt mutatta, 
hogy 10 gramm cayenne bors étkezések idején segített csökkenteni az 
étvágyat. Vérzéses sebre szórva azonnal elállítja a vérzést. Cayenne 
bors vízben elkeverve megszabadít a parazitáktól, bélférgektől, napi 
egyszer fogyasztva. A jó hír, hogy a mi pirospaprikánk is majdnem 
ilyen potens gyógyszer, de az erős változatot kell alkalmazni.

Ha rákot diagnosztizálnának nálam, ezeken változtatnék! EGY ORVOS ŐSZINTE SZAVAI, amit mindenkinek érdemes megszívlelni!

ezekre allergiás, és az immunreakciót lerontja.  ::  Elmennék egy bél-
tisztításra, és sok rostosat ennék, hogy a bélrendszert áttisztítsa.  ::  A 
háztartásomból kiiktatnám a felesleges mérgeket - dezodor, légfrissítő, 
autóillatosító, stb.  ::  Minden reggelt légzőgyakorlatokkal indítanék, 
és legalább fél órás mozgást iktatnék be a napjaimba.  ::  Többet alud-
nék, és igyekeznék pozitívan gondolkozni. Sokat beszélgetnék azokkal, 
akiket szeretek.
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Az oldalon megjelent írások csakis tájékoztató és szórakoztató jellegűek. 
Szaktanácsért mindig forduljon kezelőorvosához! 

Rovatvezető: Újvárosy Jutka

1. Serkenti az emésztést – keverjünk el egy 
kevés gyömbérport, porított köményt, fekete 
borsot, és sót. Ebből a keverékből étkezés 
után vegyünk be egy evőkanállal, és igyunk 
rá egy nagy pohár vizet.

2. Lúgosítja a szervezetet – savtúltengés után 
ajánlott egy kiskanál őrölt köményt bevenni. 
Tartsuk a szánkba egy darabig, majd nyeljük 
le. Érezni fogjuk, hogy enyhül a savas érzés, 
rövid időn belül elmúlnak a tünetek.

3. Segít megszabadulni a bélférgektől – 
400 ml vizet forraljunk fel, és tegyünk bele 
15 gramm köménymagot. Addig forraljuk, 
míg a vízből már csak 100 ml marad. Minden 
reggel és este igyunk meg belőle 20-40 ml-et, 
míg megszűnik a probléma.

4. Hányinger ellen – keverjünk el egy kevés 
köményt mézzel, és étkezés után vegyük be.

Belsőleg: Kúraszerűen 1,2,3…..20 cseppet 1dl vízzel meginni napon-
ta 3x, majd visszafelé 20,19,18……1cseppet. A nagyobb hatás érde-
kében előtte 1 csipet só, utána vitamin bevitel (pl. 1 alma) ajánlott!

Külsőleg: Borogatva, bedörzsölve, kenegetve a bármilyen problémás 
bőrre (melanóma, pikkelysömör, lábgomba, tyúkszem, sebek, fogíny, 
miteszerek, ráncok, stb.). Gyógyszertárban kapható!

Ez a halványkék színű folyadék, híg oldatban színtelen, gyenge sav, 
voltaképpen egy erős oxidálószer. A legtöbbünknek a hidrogén-per-
oxidról a hajszőkítés, illetve a fog fehérítés jut eszünkbe, de még 
számtalan más területen is segítségünkre lehet.

Tisztítsuk meg a vágódeszkát  --  Egy használt, alaposan összevagdo-
sott vágódeszka remek búvóhely a baktériumok számára. Használjuk 
az olcsó hidrogén-peroxid és az ecet erejét a hatékony fertőtlenítésre.

Zöldségek tisztítása  --  Tegyünk 3 százaléknyi hidrogén-peroxidot 
egy vízzel teli szórófejes flakonba, majd fújjuk be a zöldségeket és 
hagyjuk 5 percig, hogy elpusztítsa a baktériumokat. Ezután öblítsük 
le a zöldségeket.

Mosogatószivacs tisztítása  --  A mosogatószivacson millió baktéri-
um telepszik meg egy idő után. Egy üvegben vegyítsünk össze hid-
rogén-peroxidot és meleg vizet fele-fele arányban, majd öntsük rá a 
szivacsunkra és hagyjuk állni 15 percet. Ezután alaposan öblítsük le 
a szivacsot.

Fogfájás ellen  --  Fele víz és fele 3%-os hidrogén-peroxid arányban 
készítsünk szájöblítő vizet, amely megöli a baktériumokat és a foga-
kat is fehéríti, és ráadásul a fogfájás ellen is hatékony lehet.

Fülfájás ellen  --  Hidrogén-peroxiddal egykettőre megszüntetheti a 
fülfájást. 3 százalékos, kereskedelmi minőségű oldattal, három-négy 
óránként csepegtessen három, négy vagy öt cseppet a hallójáratba. A 
fájdalom és a gyulladás enyhülni fog. Ügyeljen arra, hogy a ruhájára 
ne kerüljön, mert fakítja a szövetek színét.

Rossz lehelet ellen   --  Ha hidrogén-peroxidban tartja a fogkeféjét, 
elpusztíthatja a kellemetlen szájszagot okozó baktériumokat. Sörtével 
lefelé tegye egy hidrogén-peroxiddal megtöltött műanyag edénybe, és 
minden használat előtt alaposan öblítse le.

Eltitkolt gógyszer - a 3%-os hidrogén-peroxid
Bár a szakirodalom feljegyezte, hogy Franciaországban már a 19. század elején sikeresen alkalmazták ezt a 
szert súlyos betegségeknél, elég jó eredménnyel, mindezek ellenére a hidrogén-peroxid mind a mai napig nem 
épült be gyógyszerként a köztudatba. Kitisztítja a szervezetet, erős antioxidáns, megszünteti az oxigénhiányos 
állapotokat, így megakadályozza a rákos sejtek szaporodását. Minden betegség esetén nagyon ajánlott! 

xinokat elraktározó májat is méregteleníti. 
Segítségével egészségesebbek és karcsúbbak 
leszünk.

10. Cukorbetegség ellen – egy pohár víz-
ben oldjunk fel egy kevés őrölt köményt, és 
naponta 2-3 alkalommal igyuk meg, hatéko-
nyan szabályozza a vércukorszintet.

5. Megfázás, köhögés ellen – forraljunk fel 
egy kevés köménymagot, majd szűrjük le, és 
igyuk meg a keletkezett főzetet.

6. Álmatlanság ellen – törjünk össze egy ba-
nánt, majd adjunk hozzá egy fél teáskanál pi-
rított köménymag port. Lefekvés előtt együk 
meg, és meglátjuk sokkal nyugodtabb lesz az 
éjszakánk.

7. Gyomorfájás ellen – 3 gramm kömény-
port keverjünk el langyos vízzel, majd igyuk 
meg a keveréket

8. Vérszegénység ellen – fogyasszunk minél 
több köményt, bármilyen formában, hiszen 
nagyon magas a vastartama.

9. Méregtelenítésre – hatóanyagainak kö-
szönhetően az egész 
testet, és főleg a to-

Gyömbér
Rosszul alszol, köszvényed, illetve túlsúlyod van? Ezekre és több betegségre is gyógyír ez 
az olcsó fűszer! A legtöbb háztartásban megtalálható, és mivel számos pozitív tulajdonsággal 
rendelkezik, érdemes napi szinten beilleszteni étrendünkbe. Ennyi mindenre jó!
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KONYHAMÁNIA

RECEPTTÁR

Diókrémes kávés süti – amikor megkóstoltam, szó-
hoz sem jutottam, annyira finom! Annyira finom, hogy egyszerűen 
levesz a lábadról! A dió és a finom krém mámorítóvá teszi ezt a fen-
séges édességet!

Hozzávalók:
A tésztához:

6 tojás• 
14 dkg cukor• 
14 dkg darált dió  • 
másfél evőkanál liszt• 
1 tasak sütőpor• 
rumaroma• 

A krémhez:
25 dkg vaj• 
2 tojássárgája• 
20 dkg porcukor• 
1 tasak vaníliás cukor• 
6 teáskanál instant kávépor• 
3 evőkanál tej• 
15 dkg darabokra vágott dió• 

A tetejére:
20 dkg étcsokoládé• 
1 teáskanál vaj• 

Elkészítése:

A tojások fehérjéből kemény habot verünk, majd a cukrot és a tojások 
sárgáját is beledolgozzuk. A diót, a sütőport és a lisztet összekeverjük 
és beleforgatjuk a habba, rumaromával ízesítjük. Sütőpapírral bélelt 
tepsibe öntjük és közép meleg sütőben tűpróbáig sütjük. Megcsinál-
juk a krémet. A vajat kikavarjuk. A cukrot a tojások sárgájával habos-
ra keverjük. A vaníliás cukrot és a kávéport a tejjel simára kavarjuk, 
majd a tojássárgájához adjuk. A krémet lassanként adjuk a vajhoz, 
folyamatosan kavargatjuk. Majd a vágott diót is belekeverjük. A tész-
ta tetejére kenjük a krémet és félórára hűtőbe tesszük. A csokoládét 
felolvasztjuk, a vajat is hozzáadjuk, majd bevonjuk vele a süteményt. 
Hűtőbe tesszük legalább egy órára, majd szeleteljük.

Forrás: ketkes.com

Ontariói látogatásom során kedves barátainknál a Farkas 
családnál szálltam meg egy éjszakára Torontóban. A Napja-

inkban már többször is írtam arról, hogy Farkas Magda néhány évvel 
ezelőtt híres sütőasszonynak számított a közelmúltban széles környe-
zetében, hiszen olyan kiváló süteményeket készített, hogy alig győ-
zött a temérdek megrendeléseknek eleget tenni. 

A sütemények a magyar kalácsfajták készítésének igazi nagymestere 
ő, aki fáradságot nem ismerve most már csak a családnak kedveskedik 
az ízesebbnél ízesebb kalácsfajtákkal. Ott jártamkor például mákos és 
diós kelettel kínált meg, amely hat nyelven beszélt, de receptes köny-
vében ezernyi süteményt őrizget. 

A sok finom-
ság közül 
ezúttal a Banános kalács készítésének fortélyát 
osztja meg a Napjaink olvasóival. Hozzávalók: 1 
csésze vaj, 3 csésze cukor, 4 tojás, 4 csésze liszt, 1 
és fél kávéskanál sütőpor,  1 és fél kávéskanál szó-
dabikarbóna, 1 kávéskanál só, 6 banán,  háromne-
gyed csésze tej, 2 kávéskanál vanília. 

A cukrot, a tojást, vajat, a sót meg a sütőport  jól 
kikeverjük, hozzáadjuk az összetört banánt és vé-
gül hozzákeverjük a a lisztbe kevert szódabikar-
bónás masszával. Ajánlatos 350 fokon sütni kb 1 
órán át.

Farkas Magda és férje János ezúttal a kelett kaláccsal.

Banános kenyér

Sütemények fortélyai
 

 · Ha a dióbél nagyon kiszáradt, 
megfonnyadt, forraljuk néhány 
percig tejben vagy tiszta vízben, 
hamarosan visszanyeri eredeti 
formáját, frissé válik, sõt még a 
héja is lehúzható. (Akár két-há-
rom éves diót is felfrissíthetünk 
ezzel a módszerrel.)
 · Ha túl lágyra sikerült a tor-
takrém, kevés tört piskótamor-
zsával vagy ledarált háztartási 
keksszel, esetleg édes kétszer-
sülttel sűríthetjük.
 · Ha a gesztenyemassza vagy a 
bejglitöltelék lágy, kekszmorzsa 
vagy babapiskóta hozzáadásával 
sűríthető. Ha egyik sincs a ház-
nál, maximum 10%-nyi zsemle-
morzsát lehet hozzáadni anélkül, 
hogy íze jelentősen megváltoz-
na.
 · Ha a cukrot csak egy-két perc-
cel az étel elkészülte előtt tesz-
szük bele, kevesebb cukorra van 
szükségünk, mintha vele együtt 
főznénk.
 · Az élesztő nagyon jól bírja a 
mélyhűtést, ezért érdemes na-
gyobb mennyiséget is tárolni be-
lőle a fagyasztóban.
 · Kellemes ízû jégkocka készít-
hető, ha a jégkockatartóba né-
hány csepp szörpöt és egy szem 
kimagozott (apróra vágott) gyü-
mölcsöt teszünk, és ezt vízzel 
feltöltve megfagyasztjuk. A gyü-
mölcsös jégkockát csak hozzáillõ 
italhoz adhatjuk.
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Erdélyi Tibor rovata

Egy orosz tudós beadott magának egy 3,5 millió éves szibériai baktériumot!

ZSIRÁF

Az “őrült tudósnak” nevezett Anatolij Brouchkov egy 3,5 millió 
éves baktériumot adott be magának azt állítva, hogy az lehet az 
“örök élet” kulcsa. Brouchkov a forradalmi jelentőségű sejteket a 
szibériai fagyott altalajban találta, amit beinjekciózott magának, 
és állítása szerint azóta erősebb és egészségesebb, mint valaha.
A szibériai fagyott talajban talált sejtek hihetetlen szintű életerővel 
és nagy ellenálló képességgel rendelkeznek a környezeti ténye-
zőkkel szemben. Állatkísérletek azt mutatták, hogy ezek a sejtek 
lényegesen fokozzák a fizikai aktivitást, és erősítik az immunrend-
szert.

Anatolij Broushkov professzor, az orosz média szerint már több 
mint két éve nem betegedett meg, mióta elkezdett kísérletezni 
önmagán. A 3,5 millió éves Bacillus F-ről úgy gondolják, hogy 
kulcsfontosságú alkotóeleme lehet az emberi élet meghosszabbí-
tására tett kísérleteknek. Mi teszi ezt a baktériumot olyan külön-
legessé? A tudósok által Bacillus F-nek keresztelt baktériumnak 
sikerült túlélnie több millió évet Szibériában, az egyik legszélső-
ségesebb helyen a Földön.  “Elkezdtem hosszabb ideig dolgozni, 
és az elmúlt két évben egyszer sem voltam influenzás,” – mondta 
Broushkov. “Egereken és gyümölcslegyeken végzett sikeres kí-
sérletek után úgy gondoltam, hogy érdekes lenne kipróbálni az 
inaktivált baktérium kultúrát.”
Eleinte nehéz volt megérteni, hogy mit csinálnak a baktériumok a 

testben, mondta Broushkov. “Még nem tudjuk pontosan, 
hogyan működik. Tény, hogy az asz-
pirinről sem tudjuk pontosan miként 
hat, mégis használ. Ugyanez igaz 
itt is: nem értjük a mechanizmust, de látjuk a hatását. Talán van 
néhány mellékhatása, de kell néhány speciális orvosi berendezés, 
hogy kimutathassuk őket. Természetesen az ilyen kísérleteket egy 
klinikán kell elvégezni különleges berendezésekkel és statiszti-
kákkal. Akkor már egyértelműen beszélhetünk a hatásáról. Ha rá-
jövünk, hogyan marad életben a baktérium, valószínűleg képesek 
leszünk találni egy olyan eszközt, amellyel meghosszabbíthatjuk a 
saját életünket,” – mondta Broushkov.

Harminctonnás meteoritot találtak 
Argentínában

Több mint 30 tonnás meteoritot ástak ki kutatók 
a földből Észak-Argentínában. Az objektumot 
Gancedo városában fedezték fel, Chaco tarto-
mányban, Buenos Airestől mintegy ezer kilométer-
re északra - mondta el a Clarín argentin napilapnak 
Mario Vescovi, a Chacói Csillagászati Társaság el-
nöke hétfőn. “Döbbenetes volt a mérete és a súlya 
is” - tette hozzá Vescovi.
A követ a Campo del Cielón találták meg, a terü-
let neve égi mezőt jelent: fémes meteoritok zápora 
hullott rá nagyjából 4 ezer évvel ezelőtt - idézte a 
kutatócsoportot a lap. Az objektumot újra lemérik, 
hogy pontosítsák az adatokat.
A legnagyobb meteorit, amit eddig a Földön talál-
tak, Namíbiában került elő, több mint 60 tonna és 
Hobának nevezték el. A Campo del Cielón eddig 
talált legnagyobb égi kő az El Chaco nevet viseli és 
a legújabb mérések szerint 29 tonnát nyom.

A zsiráfok eredetileg számos helyen meg-
találhatóak voltak a Szaharától délre, de 
már csak szigetszerű populációi marad-
tak fenn. A faj száraz szavannák lakója, 
előfordulása nagyban függ az akáciáktól, 
amelyek levelei egyik fő táplálékát képe-
zik. Az itatóktól kevésbé függnek, mivel 
elég ritkán isznak
A zsiráf a világ legmagasabb állata: a bi-
kák szarvainak csúcsa akár 5,7 méterre is 
lehet a talaj felett, marmagasságuk pedig 
3,3 méter. Mindez a rendkívül hosszú – de 

a többi emlőshöz hasonlóan csupán 7 csigolyából álló –, 2,4 méteres nyakának és 
hosszú lábainak köszönhető. Nyelve is rendkívül hosszú, mintegy 45 centiméte-
res: az ügyes eszköz a zsiráf számára is magas falatok megragadására és letépé-
sére kiválóan alkalmas.
A faj nappali életmódot folytat, de csak a hűvösebb reggeli és esti órákban aktív, 
ilyenkor táplálkozik és iszik. Éjszaka többnyire állva, de olykor fekve, fejét min-
dig az egyik hátsó lábán nyugtatva alszik, amikor nyaka szép ívet alkot. A nappal 
meleg óráit kérődzéssel tölti. Kérődzésre bármikor sor kerülhet, pihenés vagy me-
net közben is, hogy elősegítse a maximális tápanyag-felhasználást. Számos nö-
vény szerepel étrendjükben, így akáciák és mimózák. Egy kifejlett, ereje teljében 
levő bika naponta akár 66 kilogramm zöldtakarmányt is elfogyaszthat.
A zsiráfok társas állatok, de kis létszámú, átlagosan 10–20 egyedet számláló csor-
dáik meglehetősen lazák és instabilok, és összetételük is igen vegyes lehet nem 
és kor szempontjából.
A zsiráfok párzása az esős évszakra esik, míg a kb. 457 napos vemhességet köve-
tően az utódok a száraz időszakban, május–augusztus között jönnek világra. Az 
ellésre állva vagy menet közben kerül sor, így a csikók életüket egy kb. 2 méteres 
zuhanással kezdik. Az esetek elsöprő többségében egyetlen utód születik.
A faj átlagéletkora a vadonban 10–15, fogságban 20–25 év.
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A tökéletes grízgaluska 3 titka

Könnyű, de mégsem esik szét, olvad a szájban, nem ágyúgolyó, ilyen a tökéletes grízgaluska. 
Nem is olyan könnyű ezt elérni. Az egyik legfinomabb levesbetét a grízgaluska, 3 titka van, 
hogy tökéletes legyen az állaga.

Hozzávalók:
2 vagy 3 tojás, attól függ mennyit akarunk készíteni, • 
só, • 
gríz, amennyit felvesz.• 

A tojást felverjük, nem habosra, mert 
egész tojással dolgozunk, de alaposan. 
Belekeverjük a grízt, sűrű tejföl állagó 
tésztát kapunk.
1. titok: 1 órán át a hűtőben lefedve áll-
ni hagyjuk.
2. titok: mielőtt kiszaggatjuk, kevés le-
vessel hígítjuk, hogy ne legyen túl sűrű 
(a gríz közben megszívta magát.)
3. titok: miután sós vagy leveses vízben 
kifőztük, beletesszük a forró levesbe, és 
még 20 percig állni hagyjuk.

Így tartósítsd a paradicsomot, hogy 
akár szilveszterkor is friss legyen. 
Egyszerű és hatásos trükk!

Ha ezzel a módszerrel tartósítjuk a paradicso-
mot, akkor még szilveszterkor is olyan lesz, 
mintha most szedtük volna frissen.

Sajnos paradicsomszezon egyszer van egy 
évben, azonban ilyenkor olyan bőségesen 
terem, hogy nem győzzük enni. Milyen jó 
is lenne, ha januárban is tudnánk enni friss, 
házi paradicsomot. Most mutatunk egy olyan 
módszert, mely lehetővé teszi ezt.

Ha unod már a ketchupot, és a paradicsom-
levet, tartósítsd az alábbi módszerrel a para-
dicsomokat. Válassz húsos, de ne túl nagy 
paradicsomokat, és figyelj arra is, hogy épek 
legyenek.

Egy 3 literes üveghez 5-6 evőkanál mustár-
porra lesz szükséged, és annyi paradicsomra, 
amennyi kényelmesen, nyomódás nélkül be-
lefér az üvegbe. mosd meg a paradicsomo-
kat, és töröld szárazra amennyire csak tudod 
strelizáld a befőttes üveget is, és szárítsd ki 
jól egy tiszta, száraz evőkanállal tégy az üveg 
aljába mustárport ezután tegyél egy réteg pa-
radicsomot, és rá egy réteg mustárport a réte-
gezést addig kell végezni, amíg megtelik az 
üveg legfelül mindig a mustárpor legyen fedd 
le egy száraz, és tiszta tetővel fordítsd a tete-
jére az üveget, hogy a mustár egyenletesen el 
tudjon oszlani hideg és sötét helyen tárold az 
üvegeket.

A mustárban levő illóolajok meggátolják a 
paradicsom romlását, távol tartják a baktériu-
mokat, és ezért a paradicsom sokáig friss ma-
rad. Érdemes kipróbálni ezt a módszert, hogy 
télen is élvezhesd a friss paradicsom ízét.

Az éttermi étkezés íratlan illemszabályai – betartásuk nem kötelező, de az európai 
kultúrkörön belül erősen ajánlott. Az éttermi étkezés íratlan illemszabályai – betartásuk nem 
kötelező, de az európai kultúrkörön belül erősen ajánlott.
 

Érkezés előtt  Az étterembe érkezés előtt tanácsos asztalt foglalni. Egyfelől így elkerülhetők 
bizonyos kényelmetlen szituációk, másfelől így jelezheted, hogy hova szeretnél majd ülni: egy 
csendes sarokba vágysz inkább, netán a kerthelyiségben foglalnál helyet. Ezen kívül, különö-
sen a nagyobb presztízsű éttermek esetében, érdemes lehet rákérdezni a dress code-ra is.
Ha különleges alkalomról van szó, vagy üzleti vacsorára invitálsz valakit, szerencsésebb olyan 
éttermet választanod, amelyet már ismersz. Így, kvázi vendéglátóként, elkerülheted a kínos 
meglepetéseket. Öltözz a célnak, az alkalomnak és a kiválasztott étterem színvonalának meg-
felelően – légy szimplán elegáns.

Megérkezés és helyfoglalás  Bár illemtani alaptétel, hogy a férfinek előre kell engednie a 
hölgyet, az éttermek, vendéglátóhelyek esetében ez éppenséggel nincs így, és ennek érdekes 
kultúrtörténeti okai vannak. A középkori vendégfogadókban, ivókban a napi repertoár része 
volt egy kis csetepaté – ököllel, bicskával és egyéb jeles aszeszoárokat bevetve. Mivel nem 
volt ritkaság, hogy egy repülő szék vagy söröskancsó fogadta a belépőket, előbb mindig a férfi 
lépett be ezekre a helyekre, hogy ellenőrizze, mennyire biztonságos. Ha esetleg dupla randi 
a vacsora apropója, akkor az egyik férfi megy előre, megtartja az ajtót a két hölgynek, a sort 
pedig a másik férfi zárja, mintegy utóvéd gyanánt.
A legtöbb helyen eleve vagy egy pincér vár bennünket a bejáratnál, vagy egy pultnál álló 
host vagy hostess (az úgynevezett maître d’), és ő rendezi el az asztalhoz kísérés feladatát. 
Kisebb éttermekben viszont előfordul, hogy oda ülhetünk, amit mi magunk kiválasztunk (az 
asztal kiválasztása a férfi dolga, de ha több szabad asztal is van, illik a hölgynek felkínálni a 
választást).

Rendelés és étkezés  Helyfoglalás után nem szükséges hívni a pincért. Egy jó pincér meg-
várja, míg kényelmesen helyet foglalunk. Ha rendelni szeretnél, ne kiabálj, csettints vagy ha-
donássz a pincér felé. Intsünk diszkréten, esetleg kapjuk el a pillantását. A pincért nyugodtan 
faggathatjuk az étlapon szereplő tételekről. Nem szégyen, ha valamit nem tudunk. A damaszt 
szalvétát ne a nyakunkba kössük, hanem tegyük az ölünkbe. Ne érezd magad kínosan, ha 
összekoszolod a damasztot, hiszen pont ez a szerepe, hogy megvédje a ruhánkat a szennye-
ződéstől. Ha végeztél és távoznál az asztaltól, ne hajtsd össze, csak helyezd a tányérod bal 
oldalára. Az evőeszközökkel haladjunk kívülről befelé.  Az kérje a számlát, aki fizetni fog. 
Forrás: www.quuub.com
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érdekességek a nagyvilágból

MOZA IK
Csonka (Micu) Milica rovata

Előfizetési díj: $50.00 egy évre, külföldre $100.00 (11 szám, július-augusz-
tusi szám összevont). Fizetési mód: csekk vagy készpénz.
Név: ………….....……………………………..……..................................
Cím: .............................................................................................................
Irányító szám (PC): …..……... Telefonszám: ....…... / …..…. / …….........

Címünk: Valley Tourism (Napjaink) 
       2189 Peters Rd, West Kelowna, BC V4T 2C3

Megnyitották a világ legnagyobb függőhídját

Megnyitották Isztambulban az Európát és Ázsiát összekötő harmadik Boszporusz-hidat, 
amelynek célja, hogy kerülőutat képezve feloldja a nagyváros túlzsúfolt forgalmát.
Az átjáró I. Szulejmán szultán édesapja, Vitéz Szelim nevét viseli.
Az 1408 méteres fesztávolságú Yavuz Sultan Selim (Vitéz Szelim Szultán) híd, a harmadik 
isztambuli híd a Boszporusz fölött az avatása napján, 2016. augusztus 26-án. Ez a világ legszé-
lesebb, 59 méteres hídja, a 320 méteres pillérei pedig a legmagasabbak a világon a függőhidak 
között. Köz- és vasúti forgalom egyaránt halad át rajta.

A híd mérnöki alkotásként világszínvonalat képvisel. Az építmény fesztávolsága 1408 méter. 
Az átkelő felszínén kétszer négysávos autóút és két vasúti sínpár is található.
A híd a tengerszoros két partján Isztambul Sariyer és Beykoz kerületeit kapcsolja össze.
A beruházási költség 4,5 milliárd török líra (mintegy 450 milliárd forint) – olvasható a híd 
hivatalos internetes oldalán.

Éllet és halál között
Újra és újra hallani olyan történetekről, mely-
ben a baleset áldozatai az utolsó erejüket moz-
gósítva másztak ki a  kocsiból, vagy győzték 
le a fogvatartóikat. De ez a történet egészen 
más. Ennek az anyának a természet erejével 
szemben kellett megvédenie a gyermekét.
Semmi nem olyan nagy, mint az anyák túl-
élési ösztöne, ha érzik, tudják, gyermekük 
veszélyben van. A távol-keleti földrengést 
követően ez az anya is az utolsó leheletéig 
védte a gyermekét.
A mentők lázasan keresték a romok és törme-
lékek alatt a túlélőket, amikor az egyik ház 
alatt sajátos testre bukkantak. A nő látható-
an jó ideje halott volt már. Amikor a mentés 
vezetője jobban megnézte, hihetetlen felfe-
dezést tett, a nő karjaiban, testével körülölel-
ve-óvva, egy köteg ruhába burkolva egy kis-
gyermek volt. Azonnal hívták az orvost, hogy 
vizsgálja meg.
Amikor a férfi még közelebbről megnézte a 
kis csomagot, megtalált benne egy mobiltele-
font, a kijelzőjén ezzel az üzenettel: “Ha élet-
ben maradtál, mindig emlékezz rá, mennyire 
szeretlek.”
Kétségtelen, az anya elhatározta, hogy az éle-
tét adja a fiáért. Hihetetlen áldozata milliók a 
szívét érintette meg, mert bebizonyítja, hogy 
a szeretet legyőzi a halált.

Mit evett előbb az ember, növényt 
vagy húst?

Ma még csak gyanítjuk azokat a körülmé-
nyeket, amelyek a már felegyenesedve járó 
ember-majomszerű lénytől az emberhez ve-
zető fejlődési lökést megadták. Lehet, hogy 
a döntő körülmény, mint ahogy már Engels 
sejtette, a növényi táplálékról a hústáplálékra 
való áttérés volt. Ezt a jégkorszakbeli élet-
körülmények tették szükségessé. Ez viszont 
elválaszthatatlanul összefüggött a rendszeres 
szerszámhasználattal, mivel még a legmaga-
sabb rendű főemlősök sem lettek volna képe-
sek arra, hogy biológiailag alkalmazkodjanak 
a ragadozó életmódhoz.
Oakley is az emberré válás fontos tényezőjé-
nek tartja a hústáplálékra való áttérést: „Azt 
hiszem, hogy a húsevés éppoly régi, mint 
maga az ember, s amikor az ember elődei, az 
erdei élettel felhagyva, a sztyeppén folytatták 
további életüket, táplálékuk változatosabbá 
vált, és a túlnyomóan növényt, illetve gyü-

mölcsöt evő lényekből részben húsevőkké 
alakultak át.”
Az elsztyeppésedő vidékeken folytatott élet a 
vadászatta való átállítódást kívánta meg, s a 
nagyobb állatokra való vadászat előmozdítot-
ta a csapatos közösségi életet. Csupán sejtjük 
azt, hogy a hústápláléknak milyen jelentősé-
ge volt az emberré válásban.

Sütött vagy főzött előbb az ember?

Teljes bizonyossággal közölhetjük, hogy az 
ősember előbb sütött, mint főzött. A pirítás, 
pörkölés nemcsak a húsféléket tette porha-
nyóssá, ízesebbé, hanem a különböző magva-
kat, növényi terméseket is. A pattogatott ku-
korica, a sült alma és sült gesztenye, a pörkölt 
mandula még ma is őrzi és idézi a konyha-
művészet őskorának kezdeti lehetőségeit és 
technikáját.
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Meghalt Csoóri Sándor költő, író, esszéíró

Sárvári Éva:

Budapest – Életének 87. évében meghalt Csoóri Sándor két-
szeres Kossuth-díjas költő, író, a nemzet művésze – közölte 
a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel. Az alko-
tót hosszan tartó súlyos betegség után érte a halál hétfő kora 
hajnalban. A kormány Csoóri Sándort saját halottjának tekinti. 
Csoóri Sándor életében a nemzet lelkiismerete volt – fogalmaz 
az MTI-hez eljutatott közleményében a Kormányzati Tájékoz-
tatási Központ.
“Csoóri Sándor halálában ott a magyarok gyásza és ott a ma-
gyarok hálája az egyszeriért, a megismételhetetlenért, ott az 
elmúlt keserves történelmi kor vége, és ott a reményekkel s 
küzdelmekkel is teli új kor kezdete is. Legyen erőnk és kitartá-
sunk búcsúzni az embertől s vállalni az életművet” – áll a doku-

mentumban, kiemelve: Csoóri Sándor “az élő lelkiismeretnek kettős 
felelősségét” hagyta az utókorra, “végiggondolni az ő gondolatait és 
végigmenni az ő keskeny útján”.
1930-ban született Zámolyon. 1950-ben érettségizett a Pápai Reformá-

tus Kollégiumban, majd az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Orosz Intézetében tanult. 1953-54-
ben az Irodalmi Újság, ezt követő-
en, 1956-ig az Új Hang munkatársa 
volt. Dolgozott a Műszaki Egyetem 
újságjánál, és 1968-tól húsz éven át 
a MAFILM dramaturgja volt. Életét 
a diktatúra ellen folytatott küzde-
lem határozta meg, ezért a pártállam 
megfigyelés alá vetette – erről több 
ezer oldalnyi dokumentum tanús-
kodik -, szilenciummal sújtotta, az 
1950-es évek közepétől évtizedeken 
át nem kaphatott elismerést, díjakat sem munkásságáért.
Első versei 1953-ban, első kötete, a Felröppen a madár 1954-ben je-
lent meg, ezt követően kapta meg először a József Attila-díjat. 

A MAGNETAWAN FOLYÓN

Nevető világoskék ég borult a csendes, csaknem tükörsima viz fölé. A nap már leáldozóban volt, nem sütött olyan forrón, mint korábban. Kel-
lemes meleg sugaraival lágyan simogatta a kék folyót, a sűrű, sötétzöld fenyőfákat a parton, és az asszony aranybarnára sült arcát és meztelen 
karjait. Egy fehér sirály ívelt le a magasból, csőre és karmai nyomán növekvő karikák támadtak a vizen. Aztán ismét a magasba szállt aznapi 
vacsorájával.
A Magnetawan folyó, kristálytiszta levegő, tiszta vizű, fenyőfás, békés, szép kanadai vidék.
Az asszony kinyújtotta formás lábait a csónakban, arcát a nap felé fordította és félig lehunyta a szemét. Jobb kezével erősen, biztosan kormá-
nyozta a kis csónakot, a másik kezére könnyedén rátámaszkodott.
- Addig a kis sziklaszigetig még elmegyek, aztán megfordulok, -  gondolta.
Akkor vette észre, hogy eltévedt, mikor a motor leállt.
-  Nem ijedünk meg, fő a nyugalom,  -   biztatgatta magát, aztán megrántotta a motor indítóját. Erős, izmos karja volt az asszonynak, máskor 
mindig elsőre, vagy másodikra beindult a motor. Most nem. Harmadszor, negyedszer, ötödször is megpróbálta,  -  semmi eredmény. Üzem-
anyag hiány? Nem, az nem lehet, körülbelül félig van még a tartály. Gyujtás? Lehet hogy ott van valami hiba, de ahhoz nem ért. Elmagyarázta 
ugyan a sógora, de nem figyelt oda.
Megadóan beleillesztette az evezőket a két villába és meghúzta a csónakot.
-  Egy, kettő, egy, kettő,  -  diktálta magának hangosan az ütemet. Lámcsak, nem is árt egy kis mozgás. Valahogy majdcsak hazatalálok, gon-
dolta.  Egy-kettő, egy-kettő... Hm. Itt sokkal keskenyebb a folyó, mint odébb. Úgy látszik, rossz felé megyek. De az meg hogy lehet?
Sehol egy teremtett lélek, sehol egy  nyaraló, a parton sem látszik semmi élet.
Egyszerre csak túlságosan könnyű lett az evezés. A csónak sokkal gyorsabban haladt mint eddig. Nem tudta kontrolálni.
Most már megijedt az asszony. De ezzel egyidejűleg hangos kiabálás ütötte meg a fülét. Fürdőnadrágos férfi állt a jobboldali parton, azaz egy 
kis mólón, egyik kezével ijedten integetett az asszony felé, a másik kezében horgászbot, de azt gyorsan ledobta,  beugrott a mólóhoz kötött sár-
ga csónakba, gyakorlott kézzel eloldotta a kötelet, beindította a motort és az asszony mellé húzott, mindezt hihetetlenül gyorsan, aztán megint 
elkezdett kiabálni.
Az asszony nem értette, mit kiabál ez a kivörösödött arcú férfi, pedig másfél évig tanult angolul.
-  I am.. I am not..  -  dadogta, de a férfi nem hagyta abba a kiabálást. Mérgesen elkapta az asszony csónakjának a kötelét és hozzákötötte a 
sajátjához, majd kinyúlt és elkapta előbb az egyik, aztán a másik evezőt és belelódította a csónakba, aztán mindkét csónakot kihúzta a saját 
csónakjával a mólóhoz.
-  Milyen nyelven beszél?  -  kérdezte nyersen az asszonytól.  -  Látom, nem ért angolul!
-  Magyarul,  - felelte az asszony angolul, és szerette volna hozzátenni, hogy ő igenis beszél angolul, mindig ő volt a legjobb az egész osztály-
ban, és a nővére meg a sógora sokszor még a vásárlást is rábízza, mióta Kanadában van, de a férfi közbevágott:
-  Igen? Nagyszerű, legalább megmondhatom a véleményemet és meg is fogja érteni, mert én is magyar vagyok! Hogy lehet valaki ilyen ostoba, 
hogy evezővel nekivág a nagyvilágnak?! Tudja mi van ott, a félszigeten túl? Egy húszméter mélységű vízesés! Az, ha elkapja magát, csak a 
csontjait szedik össze a sziklák között!
A nő elsápadt, s bár a könnyeivel küszködött, büszkén odavágta:
-  Na és aztán? Legalább nem kell többé azon aggódnom, hogy mit feleljek neveletlen emberek gorombaságaira!
-  Ne itt legyen öngyilkos, ha már mindenáron meg akarja ölni magát!  -  folytatta a férfi a barátságtalan kiabálást.  -  és mondja, nem fél az 
Istentől, hogy megveri?
-  Melyik Istentől? Amelyik már úgyis megvert?!
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-  Hallgason, jó? Nem elég, hogy kihúztam a bajból, még a lelkipásztora is én legyek?!
-  Dehogy legyen! Ki kérte, hogy segítsen? És, különben is, honnan tudjam, hogy ott egy vízesés van?!
-  Hát ha nem tudja, minek megy arrafelé?! Aki nem ismeri a Magnetawan folyót, meg a hozzátartozó tavakat, ne csatangoljon ész nélkül egye-
dül, mert az életével játsziik! Különösképpen egy gyenge nő, egyedül, evezőkkel...
- Én, gyenge?! Én vagyok a legjobb teniszező az egész...
-  Ugyan kérem, az, hogy néhány kis labdát oda tud ütni valahova, az még nem jelenti azt, hogy nem gyenge,  -  mondta a férfi kissé megbékél-
ve. Végignézett az asszony formás alakján, erős karján, hibátlan, szép bőrén.  -  De mondja csak, miért nem használta a motort?
-  Használtam! Azt képzeli, hogy nincs annyi eszem? De bedöglött, pontosan akkor, mikor haza akartam menni! És ráadásul eltévedtem,  ami 
nem jelenti azt hogy ostoba vagyok, vegye tudomásul!
Közben a mólóhoz értek. Akkor a férfi megrántotta az asszony csónakjának az indítóját. A motor nem indult be. Valamit igazitott rajta, s akkor 
a második megrántásra beindult.
A férfi az asszonyra nézett és elkezdett nevetni.  Az asszony még duzzogott kicsit, aztán ő is elkezdett nevetni.
-  Nincs ennek semmi baja,  -  mondta a férfi.  -  Hanem szerencséje volt, hogy éppen itt voltam, azt tudja?
-  Tudom, köszönöm hogy kisegített a bajból és megmentette az életmet.
-  Ugyan már, no.
Elhallgattak és elkomolyodtak megint, aztán tartózkodó kíváncsisággal végigmérték egymást.
Szimpatikus, helyes fickó lenne, gondolta az asszony. Hány éves lehet? Őszül már, az látszik a baseball sapka alól kilátszó hajon, és a tartása 
kicsit hajlott, de viszont fiatalosan mozog. Kár, hogy ilyen balul ütött ki a bemutatkozás...
Jó formájú, csinos nő, gondolta a férfi, és milyen jól illik a szőke hajához a fehér kalap. De az a bolond napszemüveg a fél arcát eltakarja. Vajon 
hány éves lehet?... Útnak engedném, de hátha megint eltéved...
Kiugrott a csónakból és odanyújtotta a kezét az asszonynak.
-  Ha már itt van, jöjjön be a kis kunyhómba, igyék meg velem egy kávét. Már amennyiben nem fél tőlem. Ugyanis egyedül vagyok itt.
Az asszony szerette volna odavágni, hogy ő soha senkitől nem fél, ő igenis erős, és nem egy gyenge kis nő, ami természetes is, hiszen manapság 
a nők is erősek, mint a férfiak, és különben is, az a világ már rég megszűnt, amikor illetlenség volt egy férfi házába bemenni,,  -  de ő nem megy 
be, azértsem megy be, mert utálja azt a gyenge kis löttyöt, amit a kanadai magyarok kávénak neveznek! Szerette volna megmutatni, hogy ő 
igenis valaki! És... És elfogadta a kinyújtott kezet és könnyedén kiugrott a csónakból.
Kis log-cabin állt a sűrű málnabokrok mögött, a vízhez egészen közel. Mellette mohos tölgyfa, mögötte pedig, a tisztáson, szürke Mercedes  
tanuskodott a férfi anyagi körülményeiről. A házacska előtt kis asztal és pad, mellette téglából rakott tűzhely és egy csomo felaprított tüzifa. 
Néhány lépcső vitt az ajtóhoz, mellette sárgavirágos bokor. Bent a házban egyszerű berendezés: asztal székekkel , a hatalmas, folyóra néző 
ablaknál kényelmesnek látszó karosszék, ujságokkal telerakott, alacsony asztalkával. Odébb kopott szófa, és mindenfelé sok, sok horgász-
felszerelés, zsinorok, botok, orsók, dobozok, hálók. A fehér villanytűzhelyen halkan rotyogott egy fazék. Étvágygerjesztő illat csapta meg az 
asszony orrát, s egyszerre raájött, hogy nagyon éhes.
-         Finom szaga van, maga főzte?
-        Hát ki más? Megkóstolja? üljön le, már éppen készen van.
A férfi két tányért, két kanalat és egy csomó rozskenyeret tett az abrosz nélküli asztalra, aztán egy lapos tégladarabot, s rá a fazekat. Le emelte 
a merőkanalat egy szögről a falról, aztán mindkettőjüknek merített a halászléből.
Valóban csinos nő, gondolta a férfi. No, vajon megeszi a főztömet, vagy csak belekóstol és otthagyja?
Meglátszik, hogy egyedül él ez az ember, gondolta az asszony, miközben mégegyszer körülnézett. Ha felesége, mennyasszonya, családja lenne, 
akkor valaki mégiscsak kicsinosítaná ezt a különben kellemes nyaralót. Elsősorban ki kellene takarítani. Képzelem, milyen lehet a hálószobája! 
Biztosan rendetlen. Ha az enyém lenne ez a kis nyaraló, azt a ronda, kopott függönyt azonnal kicserélném, ami a hálófülke előtt lóg.
Némán ettek, a hal szálkákat egy darab papirra rakták. Az asszony tekintete most az asztal másik sarkán heverő kártyacsomagra tévedt.
-         Látom, kártyázik,mit szokott játszani?
-         Passziánszot.  Egyedül. Azelőtt mást is játszottam, de elfelejtettem.Most már csak egyedül játszom. Odaülök néha ahhoz a kis asztalhoz 
az ablak elé, onnan éppen a folyóra látok. Közben kirakom a kártyákat.
-        Elhallgatott, s egy darabig megint csendben eszegettek.
-        -  Mindig egyedül jön ide?  -  kérdezte az asszony.
-        -  Mindig.
Jól gyanítja, hogy senkim sincs, gondolta keserűen. És Margaretre gondolt, aki három hónapig a mennyasszonya volt, aztán elváltak, mert nem 
értették meg egymást. Aztán Icára, akit kihozatott Magyarországról és aki már a repülőtérről úgy szállt le, hogy más férfi várta. Aztán Júliára, 
akivel együtt éltek néhány évig, házasság nélül, és aki autószerencsétlenség áldozata lett. Aztán Ellusra, aztán Zsuzsára...
-         És mindig ilyen rengeted sokat beszél?  - kérdezte gúnyosan az asszony.
-        -  Mindég  -  felelte ugyanolyan gúnyosan a férfi.
Ennek valami baja van, azért ilyen barátságtalan, gondolta a nő, és hogy valami kedveset mondjon, megjegyezte:
-         Nagyon finom a halászlé! Mikor utoljára a Mátyás Pincében voltam, halászlét ettem, de az nem volt ilyen jó!
-        Mert ez a hal ma reggel még a vízben úszkált,  -  felelte a férfi és végre elmosolyodott, szégyenlősen, kisfiúsan.
Nem, mégsem lehetek hozzá olyan goromba, gondolta a férfi. Hiszen nem tehet róla hogy nő, és én nem szeretem a nöket, mert velem a nők 
mindig kitolnak. Meg hát, az sem az ő hibája, hogy eltévedt, az még tényleg nem jelenti azt, hogy ostoba.
-         Talán Magyarországon nyaralt, hogy a Mátyás Pincében vacsorázhatott?
-        Nem. Én itt nyaralok Kanadában, a nővéremnél, és otthon lakom, Magyarországon.
-        Egyedül?

(folytatás a következő számban)



 A turáni átok és Szent István bűne
„Ősi legendák szerint, midőn eleink István király akaratának enge-
delmeskedve felvették a keresztséget és megtagadták ősi hitüket, a 
táltosok megátkozták amagyarságot. Legyen sorsuk széthúzás és bel-
viszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, 
lassú pusztulás végezzen vele… „

A kereszténység terjesztői persze ostobaságnak minősítette az átkot, 
mára még is közhellyé vált a magyarok széthúzása. Ha nálunk bárki, 
bármilyen sikert ér el, honfitársai rögtön rátámadnak, gyalázzák, gán-
csot vetnek neki.

Mi ez, ha nem az ősi átok beteljesedése?
Napjaink közéleti állapota aligha szorul bővebb bemutatásra, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a vezető magyar politikusok törekednek az ország, 
a nemzet kettészakítására. És még csak azt se mondhatjuk, hogy 
ez új jelenség a hazai politika életébe; elég belelapoznunk a törté-
nelemkönyvekbe, hogy hasonló helyzetek tucatjaival találkozunk… 
Akörülöttünk élő népek előszeretettel dörgölik az orrunk alá, hogy 
a magyarok ötszáz éve minden megvívott háborújukat elveszítették. 
Mi ehhez nyugodtan hozzátehetjük, azért veszítettünk, mert az ország 
vezetői (sőt, egy-egy hadseregünk vezérkari tisztjei is) ahelyett, hogy 
a külső ellenséggel hadakoztak volna, tehetségük javát az egymás el-
leni áskálódásra fordították. Ez vezetett közvetve a mohácsi vészhez, 
a Rákóczi-szabadságharc bukásához, az 1849-es kudarchoz, ahhoz 
hogy vesztesen kerültünk ki az első és a második világháborúból, de 
még az 56-os forradalom is ezért bukott el. Úgy tűnik tehát, hogy az 
átok nagyon is működik Vagy csupán saját gyengeségünket magya-
rázzuk vele? Lehet-e hibáinkért valami természetfeletti erőt okolni? 
És egyáltalán elképzelhető, hogy felelősen gondolkodó nemzetveze-
tők, amilyenek őseink máguskirályai voltak, holmi vallási nézetelté-
rés miatt végzetes átkot mondjanak saját véreikre?

A turáni átok a magyarság feltételezett őshazájáról, az ázsiai Aral-tó 
környéki Turáni-alföldről kapta a nevét. Az akkori idők magyar idők 
magyar ősvallásáról alig tudunk valamit, mert kevés a hiteles forrás. 
Az bizonyos azonban, hogy szabad vallásgyakorlat működött a nép 
körében, azaz mindenki abban hitt, amiben akart. A magyarok hitté-
rítők, kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és nyugati 
kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más, kisebb ázsiai vallá-
sokat is. Sűrűn megfordultak köztük idegen népek képviselői, akiket 
nem korlátoztak hitbéli életükben, sőt ha valaki akart, csatlakozhatott 
is hozzájuk! Ez természetesen nem azt jelenti, hogy amagyaroknak 
nem lett volna saját hite.

Éppen ezért kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a 
táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, 
hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) val-
lásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek 
a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar 
vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy 
egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a 
magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten 
népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, ha-
nem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta 
az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni aTeremtőt! Ez 
pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha 
egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni 
a kel…”

Manapság a pogánynak mondják az ősmagyarokat, és ezt a pogánysá-
got úgy képzelik el, mint a kereszténység ellentétét, holott a nyelvé-
szeti bizonyítékok igazolják, hogya pogány kor szókincsükkel nevez-
zük meg a kereszténység világát, hogy a magyar nyelv a honfoglalás 
előtti szavaival az egész Bibliát le lehet fordítani. Ez pedig azt mu-
tatja, hogy korábbi hitünk nem álhatot messze a kereszténységtől. 
A lélek, isten, hagymáz (ördög), bölcs, boszorkány, stb. mind-mind 
ősmagyar szavak. A vízzel való meghintés régebben is tisztított, aho-
gyan a kereszteléskor is a víztisztító jelképként szerepel. A Mennyei 
Úr régen is minden létező dolog teremtője volt, és az engesztelő ál-
dozat is létezett.
A táltosok megértettették az emberekkel, hogy mindegy, melyik val-
lás jelét vetik magukra; ha Isten nevét mondják, a világmindenség 
erejével töltekeznek újra. Tulajdonképpen a kereszt sem Jézus halá-
lára utal, mert ez s egy ősi szimbólum. Aki a világmindenséget akar-
ja ábrázolni, az két vonalat mutat: egyet éjszakról délnek, egy pedig 
keletről nyugatnak. Esetleg felmutat az égre, majd le a földre, aztán 
körbe a látóhatáron. Ez is kereszt; talán a legősibb jelképek egyike, 
amelyet a keresztény egyház felhasznált és félremagyarázott!

„ …a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar ke-
resztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobb-
ról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk 
használtassanak…Továbbá a templomokban található pogány betűke-
li felírások és imakönyvek megsemmisítessenek és latinra cseréltes-
senek! Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 
10 denárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel 
és vassal pusztítsanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra em-
lékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.”

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak. Nem csak 
vallásukat hagyták veszni a magyarok, de hagyományaikat, érték-
rendjüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövő-
je egy nemzetnek még akkor sem, ha turáni átok nem működne!

Forrás: magyarmegmaradasert.hu
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Enreiter Béla levéltárából

CSODÁLATOS UTAZÁSOK
Árvavára 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége kezdeményezésére, Rebus M. Anna írónő közreműködésével kiadásra került a “Many Voices (sok 
hang), One Heritage (egy örökség)” című könyv, melynek alcíme: “A Celebration of Hungarian Culture in Calgary” (A magyar kultúra 
ünneplése Calgaryban).
Ez a könyv nyomon követi, igaz angol nyelven, a magyar bevándorlást Calgaryba, a Magyar Harcosok Bajtársi Kössége alapítóit valamint 
azok leszármazottait, úgy Albertában mint Calgaryban.
A könyv kiemeli az MHBK 65-ik, a Hungária Gála Bál 60-ik évfordulóját és röviden megemlíti az 1956-os Magyar Szabadságharcot is a 
60-ik évforduló alkalmából.
Rebus M. Anna szerző és történész sikeresen dolgozott csoportjával, hogy hűen tükrözze a könyvben a múltat.  Az olvasót hamar megra-
gadják az idézett bevándorlási emlékek, amelyek bizonyosan sokunk számára átérezhetők.  Megpróbáltatásokat átvészelve, egy jobb élet 
reményében érkeztünk ebbe az országba.
A szerkesztőség azért határozott angol nyelvű kiadás mellett, hogy a könyvet minél szélesebb körben lehessen terjeszteni és hogy minél több 
magyar fiatal megismerhesse a történelmet, ami kapcsolódik sok kanadai magyar család történetéhez.
A könyv három részre osztódik:  Resilience (rugalmasság/ellenálló képesség), Spirit (életerő/a szellem) és Legacy (örökség).
E színes, 70 oldalas könyv, angol nyelven, puha kötésben $10 plusz $5 posta költségért megvásárolható.  Megrendelés és további tájékoz-
tatás a Hungaria Bál címén:

info@hungariaball.com
Köszönjük az érdeklődést és támogatást.

Szlovákia északi részének egyik legnagyobb turisztikai látványossága 
az Árvaváralján (Oravský Podzámok), az Árva (Orava) folyó feletti 
sziklaszirtre „sasfészekként” felépített Árva vára. Megyevár és Árva 
uraságának székhelye volt, egész Árva fennhatóságuk alá tartozott.
A többi szlovákiai várhoz hasonlóan ezt is valószínűleg egy régi fából 
épült váracska helyén kezdték építeni az 1241. évi tatárjárást követő-
en. A sziklavárat eredetileg román és gótikus stílusban építették, ké-
sőbb reneszánsz és neogótikus stílusúra építették át.
A várat a várszikla alakját követő épületegyüttes alkotja. A vár 1556-
ban a Thurzó család kezébe került, akik annak legnagyobb átalakítását 
valósították meg. 1611-ben Árva vára megkapta mai külsejét.

Enreiter Béla barátjával, Kósa Lajossal a vár tövében

Lapzárta után érkezett a szomorú hír, hogy a Napjaink hosszú éveken át hűséges munkatársa és támogatója, Enreiter Béla életének 90. évé-
ben hosszú és súlyos betegség után elhunyt. Salgótarjánban született 1927-ben, a városi acélgyárban dolgozott, aktív sportolóként a város 
motoros klubjának tagjaként sokfelé megfordult, az 56-os forradalom Nemzeti őre volt és szabatsághacosként fontos szerepeket bíztak rá. 
Később Ausztráliába disszidált és onnan érkezett Kanadába. Béla bá’  fáradhatatlan világutazó volt, a földkerekség valamennyi táján meg-
fordult. Élményeit mind idehaza, mind pedig Magyarországon nagy szeretettel mutatta be az érdeklődőknek. Sok tisztelője és barátja volt. 
Segítőkészségét és nagylelkű támogatását a magyarság körében mindenki értékelte. Az Okanagani Magyar Egyesület Enreiter Bélát saját 
halpttjának tekinti. Béla bá’ nyugodjál békében és csodálatos utazásokat az örök mezők földjén!

Miután a Thurzó család kihalt, a várnak több 
tulajdonosa is volt, akik azzal nem nagyon 
törődtek. A legnagyobb katasztrófa azonban 
1800-ban érte a várat, amikor tűzvész pusztí-
totta el és gondnokai szá-
mára hasznavehetetlenné 
vált. A vár megmentésére 
irányuló terjedelmesebb újjáépítési munkálatokra csak a második vi-
lágháború után került sor.

A vár területét ma az alsó, középső és felső vár figyelemreméltó 
komplexuma alkotja a palotákkal, erődítményekkel és tornyokkal 
együtt. Magára vonja a látogatók figyelmét a három bejárati kapu 
alagúttal megoldott összekapcsolása, amely alatt földalatti folyosók 
találhatók.
A vár termeiben több tárlattal az árvai múzeum (Oravské múzeum) 
székel. A felső vár legrégibb termeiben régészeti kiállítás van beren-
dezve. A középső vár alsó emeletein természettudományi kiállítás van 
elhelyezve, a középső vár felső emeletén néprajzi kiállítás találha-
tó. A történelmi kiállítást a vár középkori és reneszánsz épületeinek 
komplexuma és eredeti berendezése alkotja. A több rövid előadásnak 
köszönhetően a várlátogatás Szlovákiában a legélénkebbek közé tar-
tozik.
Az utóbbi időben egyre népszerűbbek a különféle színpadi előadá-
sokkal és kísértetek megjelenítésével tarkított éjszakai várlátogatások 
a főszezonban.

Megközelítés: gépkocsival a folyó melletti parkolóhoz, onnan meredek 
vár-útvonalon gyalog kb. 10 perc.        Forrás: Dajama
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A torontói The Globe And Mail néhány nappal ezelőtt készített riportot Sárosy 
Zoltánnal, akinek élettörténete egy jó rendezővel akár egy filmadaptációt is 
megérdemelne. – írja a hír24.
1914. június 28., Szarajevó: egy szerb nacionalista diák, Gavrilo Princip két 
pisztolylövéssel meggyilkolja a nemrég annektált Bosznia fővárosán, Szara-
jevón átkocsizó Ferenc Ferdinánd főherceget és akkor állapotosnak hitt fe-
leségét, Chotek Zsófiát. Az alig nyolcéves Sárosy Zoltán ekkor a Monarchia 
egyik, Adria-tenger mellett fekvő katonai 
bázisán él édesanyjával, valamint katonaor-
vos édesapjával.
“Egyik reggel, ébredés után kiléptem a szo-
bámból, és láttam, hogy édesanyám épp pa-
kol. Jön a háború! – mondta, és tizenkét órán 
belül el kell mennünk.”
Másfél évvel később, a háború közepén a 
kis Zoltán édesanyjával sétál egy budapesti 
parkban, ahol a fiú egy sakkozó kisfiúra fi-
gyel fel – neki köszönhetően érdeklődése a 
játék felé fordul, melyet azután nap mint nap 
játszik a környékbeli gyerekekkel.
Budapesten érettségizik, egyetemi tanulmá-
nyait pedig Bécsben kezdi meg. 1928-ban, 
friss diplomával a kezében, nemzetközi ke-
reskedelmi ismeretekkel a fejében visszatér 
a magyar fővárosba, ahol ahelyett, hogy 
egy export-import cég, vagy a kereskedelmi 
szektor más területén tevékenykedő vállalat-
ra áldozná az összes energiáját, inkább foly-
tatja sakkozói karrierjét.
Tizenöt évvel később, a háborúból épp kiug-
rani próbáló, de a németek által egyre erősebb nyomás alatt tartott Magyar-
országon kis híján megszerzi a sakknagymesteri címet (megnyeri az 1943-
ban, Diósgyőrben rendezett nagymesterjelöltek tornáját), néhány hónappal 
később, a németek érkezésekor pedig – anyanyelvi szintű némettudásának 
köszönhetően – önkéntes fordítóként viszonylagos biztonságban, a főváros-
ban éli át a háború utolsó hónapjait, miközben barátai és kortársai a keleti 
fronton vesznek oda.
A háború után attól tartva, hogy a szovjetek a németekkel való kapcsolata 
miatt börtönbe vetik, felesége és lánya nélkül hagyja el az országot, meg-
ígérve nekik, hogy amint biztos megélhetési forráshoz jut, őket is kijuttatja 
az országból.
Az osztrák-magyar határon átszökve előbb Salzburgban próbál boldogulni, 
de végül egy menekülttáborba kerül, ahonnan egész Európát átszelve végül 
Elzászban, Franciaország jelentős német kisebbséggel rendelkező tartomá-
nyában próbál letelepedni, de 1950-ben igen kecsegtető hírt kap: Kanada 
megnyitja kapuit a kivándorolni kívánók előtt, így Párizsba indul, hogy meg-
szerezze a költözéshez szükséges papírokat.
1950. december 27-én végül hosszú hajóút után megérkezik Halifaxba, ahon-
nan vonattal Toronto felé indul.

Sárosy Zoltán magasan kezdte kanadai karrierjét

Néhány napon belül munkát kap, a Bank of Nova Scotia éppen készülő köz-
ponti épületének felsőbb szintjeinek padlócsempéit rakja le.
“Elég magasan indítottam a torontói karrierem” – viccelődik.
Feleségét persze nem felejtette el, sőt, ígéretéhez híven írt is neki egy levelet, 
hogy Kanadában várja, de a nő nem akarta elhagyni az országot. Elváltak.
Sárosy sosem szeretett másoknak dolgozni, inkább egy olyan munkára vá-
gyott, aminél senki nem mondja meg neki, hogy mit kell csinálnia, így az 
ötvenes évek derekán kozmetikumokat kezd importálni, és árusítani, majd a 
hetvenes évek végéig egy vegyesboltot vezet – eközben persze a sakkot sem 
fejezte be: 1955-ben nyerte meg az első sakkbajnokságát, 1967-ben, 1972-
bn és 1981-ben pedig a levelezési sakk – ebben a sportban egykor táviratok, 
faxok és telefonhívások, ma pedig természetesen e-mailek, mobilapplikációk, 
vagy épp online felületek segítségével osztják meg a felek a lépéseiket a sok-
szor több száz, vagy épp több ezer kilométerre élő ellenfelükkel – kanadai 
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bajnoka lett, ma pedig a Kanadai Sakkozók Dicsőségcsarnokának tagja.
sarosyzoltanElső feleségétől való válása után feleségül vett egy észt emig-
ránst, Heino Mallót. Magyar nejétől született lánya egyszer meglátogatta azzal 
a szándékkal, hogy talán Torontóba költözik, de végül meggondolta magát.
“Végül nem akart maradni. Butuska.” – emlékszik vissza a férfi.
Felesége 1998-ban bekövetkezett haláláig az Ontario-tótól alig néhány száz 
méterre élt, majd előbb a közeli Grenadier-be, végül pedig egy belvárosi park 

szomszédságában lévő öregek otthonába 
költözött.
Százkét éves koráig dacolt a kor ellen, ekkor 
végül vásárolt magának egy elektromopedet, 
de két évvel ezelőtt kerekesszékre váltott.
Fejben azonban máig a régi:
“Emlékszik a múltra, de a rövidtávú me-
móriája az igazán csodálatra méltó. Ebben 
a korban rendkívüli, hogy valakinek még 
mindig ennyire éles az esze.” – mondta róla 
az otthon egyik dolgozója.
A férfi mindig nyitott volt az újdonságok-
ra: 1999-ben, kilencvenhárom évesen vett 
magának egy számítógépet, hogy a fárasztó 
postára járás helyett már online sakkozhas-
son az ellenfeleivel, és saját bevallása sze-
rint egyáltalán nem bízott már benne, hogy 
befejezi az utolsó, általában négy-öt éven át 
tartó partiját.
A Globe újságírója, Fred Langan az inter-
jút okostelefonjával rögzítette, az idős úr 
pedig természetesen tudni akarta, miként 
működhet egy telefon diktafonként. Langan 

elmagyarázta neki, Sárosy pedig levonta a következtetést: “Csodálatos apró 
masina.”
Az újságíró természetesen nem hagyta ki az örök kérdést: Mi a hosszú élet 
titka? Az idős sakkozó nevetve válaszolt:
“Tinédzserként dohányoztam, de nem szerettem, így letettem. Néha ittam is, 
de csak alkalmanként egy pohár brandy-t. Még mindig dolgozom a hosszú 
élet titkának megfejtésén, de amint meglesz a válasz, azonnal rohanok a sza-
badalmi hivatalba. Olyan vagyok, mint egy idős autó, aminek már rozsdás a 
karosszériája, ráznak a kerekei, de a motorja még mindig jól működik.”

A legidősebb kanadai férfi egy 110 éves magyar sakkozó
IDŐSEK OLDALA
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Mesé l  a  vö l g y         
NASZÁK SZILVIA ROVATA

Gárdonyi Géza: 

  Marci baja

A gesztenyefa levelei megsárgultak. Az őszirózsa haloványkék vi-
rágai ringadoznak a sóhajtozó szélben. A gólya is búcsút kelepel a 
kéményen, fölszáll a magasba és egy utolsó pillantást vet a hervadó 
mezőkre, berekre, útra kél. Egy napon aztán megszólal az iskola csen-
gője: Gyerekek, gyerekek, iskolába jöjjetek, akár fiú, akár lány, várja 
őt a tudomány!
– Marcikám – mondják otthon – gyere csak, vedd fel az ünneplő ru-
hádat.
– Hová megyünk – kérdi örömmel Marci-, talán bizony a templom-
ba?
– Nem oda, az iskolába. 
Jaj, megijedt Marci. Sohasem volt ő még iskolában. Csak úgy kívülről 
nézegette, mint a macska az aranyhalat. – Ne vigyen el, édesanyám!
– Miért ne vinnélek el? Csak nem akarsz úgy felnőni, mint a kisborjú. 
Lásd, a kisborjú egyebet nem tud mondani, csak azt, hogy: bő! bő! – 
Hát akkor vigye el édesanyám az iskolába a kisborjút!
– De nem úgy van az, fiam. A borjúnak nem kell tudnia sem írni, sem 
olvasni, neked pedig még azt is kell tudnod, hogy mennyi kétszer ki-
lenc.
Bizony szégyen, hogy így kell írni a könyvbe, de úgyis tudja már az 
egész falu, hogy Marci valósággal végigsírta az utcát, míg elérkezett 
az iskolába. Mikor bevezette az anyja, úgy visított, mint a kismalac.
– Nini - mondta a tanító úr – talán megharapott a szúnyog, Marci fiam, 
vagy pedig megrúgott a hangya? Mert az iskolától nem szokás félni. 
Itt van a Pista is, meg a Jancsi is. Ahol ülnek a padban! Nem sírnak, 
látod-e, inkább nevetnek.
Marci felpislantott, és látta, hogy a pajtásai vidáman ülnek a padban, 
és nevetik őt, erre aztán ő is abbahagyta a muzsikálást.
–Maradjon itt velem, édesanyám! – mondta szepegve. Még talán 
édesapját is szerette volna maga mellé ültetni, meg a Bundás kutyát is. 
Szép is volna így ülni az iskolában. Nagy nehezen be tudták édesgetni 
két pajtás közé. Ott aztán meg is ült nagy félelemmel. Isten tudja, 
mitől félt – talán ő maga sem tudta. Hanem az bizonyos, hogy délben 
már büszkén ment haza az iskolából és azt mondta otthon:
– Édesanyám, már tudok is valamit. 
– No, mit tudsz, Marci fiam? 
– Azt – felelte Marci gondolkozva-, hogy kétszer kettő az …hat.

Weöres Sándor: 

Kezdődik az iskola

 Könyv, toll, tinta, ceruza,
 rontom-bontom,
	 kezdődik	az	iskola,
 csak aszondom.

Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem	könnyű	a	tanulás,
csak aszondom.

Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom.

 Zsemlye és vajaskenyér,
 rontom-bontom,
 morzsát szedhet az egér,
 csak aszondom.

  Énekóra, la-la-la,
  rontom-bontom,
  reng a terem ablaka,
  csak aszondom.

	 	 	 Tornaóra	egy-kettő,
   rontom-bontom,
	 	 	 leszakad	a	háztető,
   csak aszondom.

	 	 	 	 Kintről	benéz	egy	szamár,
    rontom-bontom,
    iskolába sose jár,
    csak aszondom. Fel.
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...nevetni tilos...! ...nevetni tilos...! ...nevetni tilos...!

Az előző szám szudoku megfejtése:

A keresztrejtvény megfejtése:
Óriási korsó sör a nyár, habok rajta pufók 
fellegek.
Készítette a vajdasági Családi Kör hetilap.

Azt mondja egy pasas a papagájának:
- Most lemegyek a boltba, de ha megint meg-
iszod a pálinkámat mire visszaérek, akkor 
egyenként tépkedem ki a tollaidat.
Le is megy a boltba, kis idő múlva vissza-
jön és látja, hogy elfogyott a pálinka. Ránéz 
a papagájra, aki a csőrével épp a saját tollait 
tépkedi:
- Kell a francnak ez a sok toll!
 
Az étteremben a pincér a vendég asztalánál 
szervírozza a halételt. Egy-
két perc után a vendég így 
szól a pincérhez:
- De uram, ennek a halnak 
pálinkaszaga van!
A pincér pár lépést hátralép, 
majd megkérdezi:
- Még most is, uram?
 
Az öreg székely száz éves, 
és az újságíró elmegy hozzá, 
hogy meginterjúvolja.
- János bácsi, legyen szíves, 
mondjon nekünk az életéből 
egy vidám történetet.
Az öreg elkezdi:
- Már vagy nyolcvan éve 
történt, mikor a szomszé-
dom átjött, és mondta, hogy 
nem találja a birkáit. Rögtön 
keresésükre indultunk vagy 
öten egy demizson pálinká-
val. Sokáig keresgéltük az 
eltévedt birkákat, és közben eliszogattuk a 
pálinkát. Mikor megtaláltuk a birkákat, mind-
et meghágtuk. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró gondolja, hogy ezt a történetet 
nem írhatja meg az újságban, és kéri az öre-
get, hogy meséljen neki másikat.
Az öreg megint elkezdi:
- Már vagy hetven éve történt, hogy a szom-
szédom átjött, hogy elszökött a felesége. 
Vagy öten a feleség keresésére indultunk egy 
demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az 
eltévedt feleséget, és közben eliszogattuk a 
pálinkát. Mikor megtaláltuk, mindannyian 
meghágtuk az asszonyt. Az volt ám a szóra-
kozás!
Az újságíró ideges, mert ez a történet sem al-
kalmas arra, hogy megírja. Gondol egyet és 
így szól az öreghez:
- Jól van János bácsi, talán inkább hagyjuk 
a vidám történeteket. Nem történt magával a 
hosszú élete során valami szomorú, amiből az 
újságolvasók tanulhatnának?
Az öreg arca egyszerre elkomorodik:

- Már vagy ötven éve törtent, hogy egyszer 
eltévedtem...
 
Két alkoholista elmegy kempingezni. Mond-
ja az egyik:
- Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, 
hogy ha véletlenül megszúrna minket egy 
rozsdás szög, legyen mivel fertőtleníteni. Te 
mit hoztál?
- Két rozsdás szöget.
 

Házaspár egy kínai vendéglőben vacsorázik. 
A vacsora és néhány pohár rizspálinka után a 
férj viccelődve megkérdi a főszakácsot:
- Remélem, nem kellett a mi vacsoránk miatt 
két kóbor cica életét kioltani?
- Szó sincs róla uram, már döglötten találtam 
őket.
 
Józsi és Sanyi focimeccsre mentek. Egy üveg 
pálinkát is vittek magukkal és megbeszélték, 
hogy amikor gól esik a meccsen, lehajtanak 
egy-egy kupicával. A meccs befejeződött, a 
végeredmény 0:0.
Nagy csend után Sanyi leverten megszólalt:
- Te Józsi, legközelebb menjünk inkább ko-
sárlabda meccsre.

Gyanakvó férj a feleségéhez:
- Honnan van ez a gyönyörű nyakláncod, drá-
gám?!
- A kocsid hátsó ülésén találtam, édesem...

- Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a 

tehenek ezen a dús füvű legelőn? -- kérdezi 
az állatokat legeltető székelytől az arra járó 
turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak -- 
feleli az öreg.
- ???
- Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefe-
lejcset esznek.

A székely és fia szántanak, egyszer csak az 
eke kifordít egy

vadászpuskát. Nézegeti 
az öreg székely meg a fia, 
de nem tudják, mi az. Azt 
mondja az öreg:
- Fiam, úgy hiszem, ez egy 
furulya!
Azzal a szájába veszi és el-
kezdi fújni. Addig matat a 
puskán, míg elhúzza a ra-
vaszt. A puska hatalmasat 
dörren és elviszi az öreg
száját. Megszólal a fiú: - Hát 
édesapám hiába vigyorog, én 
azért egy kicsit megijedtem

Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap 
temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?

Székely bácsika rohan a vo-
nat után, végül csak lekési, 
Erre a bácsi:

- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!
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A tengervíz csodálatos gyógyhatása: Az Adriai tenger gyógyszer az 
egész testre. 
Egy okkal több, hogy élvezzük a nyaralást az Adrián. A tengervíz 
gyógyítja az egész testet, gyógyhatását ismerték már az ókorban. 
Még a régi időkben Hipokrátesz az orvostudomány Atyja, (460. – 
375. Kr. előtt) írt a tengervíz gyógyhatásáról. Tényként megállapítot-
ta, hogy a tengervíz megújítja a sejteket, a sejtanyagcserét, serkenti 
a pajzsmirigyműködést, csökkenti a zsírréteget, a benne lévő ásványi 
anyagok megtisztítsák szervezetünket, vérünket, a méreg anyagoktól 
és különböző fertőzésektől. Csodálatos gyógyulást hoz a tengeri le-
vegő, az asztmás, hurutos, asztmás, allergiás és különböző légzés ne-
hézségekkel küszködő betegeknek, mely az ott élő fenyőfák keveréke 
és a tengerből feljövő só pára. Áldásos a reggeli séta a tengerparton. 
És valóban, a múltban kialakult tudósaink véleménye, a tengervíz 
gyógyhatásáról, bebizonyított tényé vált mára. Megvizsgálták az Ad-
ria tenger vizét, és bebizonyították több mint 80 féle ásványi anyagot 
tartalmaz. Nátrium, magnézium, silicium, kálcium, kálium, litium, 
cink, foszfor, jód, vas és így tovább. 

Hozzáadjuk a nap jótékony hatását vízből kijövő napozással, a D vi-
taminnal eléri maximális gyógyerejét. Ha ezt ily módon alkalmazzuk, 
a nyaralás egy igazi gyógy kúra lesz. Adjuk át magunkat teljes mér-
tékben ennek a természet adta és áldott folyamatnak. 
Bebizonyított tény ezen kívül, hogy a tenger víz antibakteriális és 
antivírus hatása igen magas. Stimulálja a vérkeringést, megújítsa a 
nyálkahártyákat, helyre állítsa a normál nyálkahártya működést, tisz-
títsa és nyugtassa, az orr belső hámszövetét. Gyorsan begyógyítja a 
sebeket, ellazítsa az izmokat. Az említett és többi ásványi anyagok 
behatolnak a testbe a vízen és levegőn keresztül és pozitívan hatnak a 
szervezetünkre, beindítva azokat a szerveinket melyek filter és szűrő-
ként működnek szervezetünkben, kihajtván belőlük a méreganyago-
kat. (vese, máj, bőt) 
A só pára mely a levegőben van, amikor bemegyünk a vízbe, beha-
tol a tüdőnk legparányibb részeiben. Nem hiába mondják a tudósok, 

Adriai tenger

a tengeren megtisztítsuk a tüdőnket. Ha problémáink vannak az orr 
nyálkahártyájával, a tengeren az is 100%-an megújul. Gyógyhatás-
sal van légzőszerveinkre és a belső elválasztású mirigyekre. Ha légző 
gyakorlatokat is végzünk a reggeli séta alkalmával, felszámol a téli 
meghűlések utolsó tüneteivel is. Cukorbetegeknek is ajánlott a reggeli 

séta a sziklás partoknál. Tisztít és aktivizál egyszerre. 
Ha ehhez a gyógyhatású vízhez hozzáadjuk a só párát, a fe-
nyők olajos kipárolgását a naptól kapott áldott D vitamint, a 
békés nyugodtságot, az éjszakai békés alvást, biztosak lehe-
tünk, testünk, lelkünk felfrissülve, megtisztulva, megújulva 
kapjuk vissza a nyaralás végére. 

Akit a szellemi túlterheltség és az idegkimerülés veszélye 
fenyeget, tengerparti kúrával sikeresen gyógyulhat, ennél 
jobb orvosságot sehol sem találhat. 
A tengerben lévő algák tele vannak ásványi anyagokkal, 
amit a tengerbe bocsátanak, így azt gazdagítsák vele. Azo-
kat az anyagokat, amiket tartalmaznak létszükségletűek a 
hormon sejteknek. (enzimek, vitaminok) 

Ha valakinek, artritis, reumatikus csont betegsége, bőr-
betegség, mint például ekcémák, kelések, sömör, kitűnő 
gyógyulást hoz a homokos tengerparton való fürdőzés. Ezen 
kívül, erősíti az immunrendszert és gyógyítja a magas vér-
nyomást.

A kanadai utazóközönség figyelmébe ajáljuk, az ilyenkor ősszel is 
kellemes éghajlatú Adriai tengerpartot.  


