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Határon innen és túl 

Kávéházi Est Siklóson 
Néhány nappal ezelőtt egy kávé, és egy kis hazai pogácsa mellett összejöttünk fiatalok, hogy beszélgessünk az ifjúság 
legfontosabb problémáiról, gondolatokat cseréljünk, és fogalmazzunk meg egy olyan jövőt, melybe bátran lehet 
előretekinteni. Sok minden a napirendre került, például hazánk és Siklós helyzete, a közélet furcsaságai, a világban 
bekövetkezett változások okai, a drog és a bűnözés terjedése, és még számtalan olyan dolog, mely befolyásolja életünket, 
nagy hatással van környezetünkre. Érdekes volt minden fiatal véleményét meghallgatni, számtalan új és nagyszerű 
gondolat került terítékre. A beszélgetés késő éjszakába nyúló volt, de megérte. Megérte, mert komoly dolgokról 
beszélgettünk, észérveket ütköztettünk, célokat fogalmaztunk meg. Megfogadtuk, hogy folytatjuk ezt a remek 
kezdeményezést a jövőben is, mert csak együtt tehetünk azért, hogy a felmerült problémákra válaszokat adjunk, és 
segítsük megteremteni szűkebb kis környezetünk erkölcsi megtisztulását. A legfontosabb mégis az volt, hogy együtt 
voltunk, barátok és barátnők, fiatal házasok, ismerős és ismeretlen, együtt, bizalomban, barátságban és szeretetben. Ennél 
nincs fontosabb a világon, és ez óriási erőt ad mindannyiunk számára. 
Sokan voltunk, de még nem elegen, ezért a búcsúzáskor arra bíztattuk egymást, hogy a következő alkalommal mindenki 
hozzon magával még egy embert.  (Fidesz, IKSZ) 
 
Az MSZP után az SZDSZ is úgy gondolta, hogy elkezdi a kampányt a jövő évi választásokra. Az ország több településén 
liberális aktivistákkal lehet találkozni, akik megszólítják a járókelőket. Miközben Kóka János piros helikopterrel szárnyal, 
Magyar Bálint szétveri az oktatást- még egy érettségit sem tud lebonyolítani-, Kovács Kálmán méreg drága kakaó biztos 
számítógépeket vásárol az óvodák számára, addig a párt a végnapjait éli. A drogliberalizációért küzdő kis párt elvesztette 
szavazóit, előreláthatólag az 5%- os parlamenti küszöböt sem tudja átlépni jövő tavasszal. Medgyessy Péter volt 
miniszterelnök bukása után azt mondta, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. 
Tisztelt Kuncze Gábor! Nem tetszettek perelni, tehát a hír igaz?! (Ifj. Szalai Ottó) 
 

Lapzártakor érkezett: November 6- án Fidesz II. Szövetségi Gyűlés a Budapest Arénában! 
 
 

Ahol a víz volt az úr… 
2005 augusztusában, az erdélyi Hargita megyében a természet nem volt kegyes a 
helyiekkel. Szinte jelentéktelen és időszakos kis patakok okoztak hatalmas és váratlan 
pusztítást a határ túloldalára született magyarok körében. Egy baráti látogatás kapcsán 
volt alkalmam saját szemmel is látni a váratlan víz nyomait. A legnagyobb kár 
Kobátfalván, Székelyszentmihályon, Nagy- és Kiskadácson keletkezett. Kobátfalván a 
420 lelkes faluban 8 ház teljesen lakhatatlanná vált, 15 megrongálódott és 43- at 
áztatott el a víz. Ezeket a háztartásokat a semmiből kell újraépíteni. Az árvíz az 
állatállományt is megtizedelte, de ami emellett is nagyon nagy gond, hogy az eddig 
betakarított szálas és szemestakarmány nagy részét elvitte az ár. Így a megmaradt 
állatállománynak nem lesz min kitelelnie. A kertek egy részére kőtörmeléket hordott a víz, míg a bevételt biztosító 
krumpli- és kukoricaföldeket lemosta az ár. Az itt élők megélhetését elsősorban a mezőgazdaság biztosítja. A téli tüzelő 
jó része is oda veszett. Helyzetük kétségbeejtő.  
Az oktatással foglalkozó intézmények is nagy kárt szenvedtek. A helyi óvoda teljes didaktikai anyaga eltűnt a vízzel 
együtt.  A helyiek önerőből próbálnak talpra állni, hatalmas életigenlés és remény él bennük. Itt novemberben beköszönt a 
tél, s addig a legszükségesebbeket helyre kell állítani, s vetni is kell, ha lesz mit, hogy az élet tavasszal újra indulhasson. 
A román kormány egyenlőre nincs a helyzet magaslatán és a magyar segélyszállítmányok elsődleges célpontjai is a 
nagyvárosok voltak. Ezért van, hogy a Szeretetszolgálat egy- egy régiója egy- egy területet segít. Mi a Kobátfalva és 
környékét. Így gyorsabb és hatékonyabb a segítség. 
A falunak nagyon nagy és sürgős segítségre van szüksége. Elsősorban pénzre, szemes takarmányra, étkezési búzára, 
vetőmagra, építőanyagra és óvodai-, iskolai segédanyagokra lenne igényük.  
Nem feledem azt az idős nénit, kit csak lélekjelenléte mentett meg a biztos pusztulástól (fel „szaladt” a háza padlására). 
Még látta, hogy a szomszédait viszi a víz, őt később leszedték, de háza oda veszett. Boldogan ölelt magához, az anya 
országbelit, s arra kért csak egy kis konyhát segítsünk neki építeni, hogy hátra lévő idejére legyen hol meghúznia magát. 
Rajtuk csak mi, anya országbeli magyarok segíthetünk, mert mást nem érdekel az Ő gondjuk, bajuk. Ne feledjük, Ők az 
egyedüli Test- véreink. Arra kérek mindenkit, hogy lelkiismerete és anyagi tehetsége szerint segítsen a kárt szenvedett 
határon túl rekedt honfitársainkon.  
Anyagi és tárgyi felajánlásaikat a római katolikus plébánián, az Üveg boltban (Felszabadulás u.), a Mezőgazdasági 
boltban (Harkányi u.), Szentgyörgyvári fényképész műteremben várjuk. Segítsünk, hogy ne csak a víz, de a figyelem és a 
szeretet is áradjon! Számla szám: Budapest Bank: 10102440-09815908-00000006 (Kobátfalva) Tóth Szilvia 
 


