
érte. Ez különböztet meg bennünket a többi politikai párt-
tól. 
 
- - - - - - - - - - - -  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
S végül hadd tegyek egy megjegyzést arról, hogy a tegnapi 
nappal útnak indult a választási kampány. Elnézve az 
ellezék tegnapi kampánynyitóit, egy régi megfigyelésem 
jutott eszembe: ha kampány van, a valóság befogja a szá-
ját. Őrizzük meg a higgadtságunkat, és beszéljünk itt is 
egyenesen. Ma Magyarországon politikai ellenfeleink re-
ménytelen helyzetben vannak. Nem értették meg az idők 
szavát. Nem álltak mellénk, és nem álltak az ország mellé a 
legfontosabb kérdésekben. Nem támogattak minket a kerí-
tésépítés idején, kihátráltak a kötelező kvótával kapcsolatos 
népszavazásból. Nem támogatták az alkotmánymódosítást. 
Letagadták a bevándorlást, letagadták a kötelező kvótát és 
a Soros-tervet. Ezt az emberek látják és tudják. Ezért van 
reménytelen helyzetben ma Magyarországon az ellenzék. 
De Gaulle-tól tudjuk, hogy a reménytelenség gyűlöletet 
szül. Az ellenzéki pártok minden mondatából gyűlölet árad. 
Úgy látom, hogy alantasságban, személyeskedésben és 
álszenteskedésben nem lesz hiány, de mi emlékezzünk arra, 
hogy a választás nekünk ünnep. Magyarok milliói várták, 
hogy a kommunista elnyomás és a szovjet megszállás után 
végre szabadon választhassanak. Ne hagyjuk elrontani az 
ünnepünket! Őrizzük meg a derűnket, a humorunkat, az 
öniróniánkat és a közös döntés szépségét. A gyűlölet nem 
visz felfelé, csak lefelé. Mint az ismert viccben az ember, 
aki leugrik az ötvenedikről, és zuhan lefelé, azzal nyugtatja 
magát: eddig minden rendben, eddig minden rendben… 
Ötven nap múlva megérkezünk, ki az ötvenedikre, ki a föld-
szintre. Kalandra fel hát! 

 
Hajrá, Magyarország,  

hajrá, magyarok! 

T A V A S Z V Á R Á S 
 
Véreim, magyarok most éljük az év talán legunalmasabb 
időszakát , azzal tudok mindenkit biztatni, hogy innentől 
kezdve egyre jobb lesz, egyre jobb időben, egyre több fény és 
egyre több élmény. Holnap, viszonylag enyhe idő várható, a 
Nap is előbújhat, ha csak tehetitek, menjetek ki a szabadba, 
nem lesz nagyon hideg. 
A Koppenhága környéki kertekben és erdőkben már találkoz-
hatunk az első virágokkal, főleg a Magyarországon védettnek 
számító hóvirággal és téltemetővel (télike, dánul erantis ). 
Bár egyik növény sem őshonos Dániában. de a télikét látha-
tunk a keleti dán erdőkben is. 
Ilyenkor már kidugják a kis sárga fejüket a hó alól, van ame-
lyiknek még zöld gallérja is akad. Amikor a nap sugarai erő-
sebbé válnak kibomlanak a pici kehelyalakú, illatos virágai és 
táplálják azokat a rovarokat, amelyek kibújtak, hogy megnéz-
zék, elérkezett-e a tavasz. A kertészkedőknek ajánlom, hiszen 
kiváló kerti növény, a tavaszi kertet virág-gyeppé változtatja. 
Laza földben, félárnyékban könnyen megtelepszik. Magról és 
gyökérről is tudjuk szaporítani. 
A hóvirágot a dánok bele szokták tenni abba a rejtvényt tar-
talmazó levélbe (Gækkrebrev ), amelynek küldése igazi dán 
húsvéti hagyomány és a nevét is a hóvirágtól (vintergæk ) 
kölcsönözte. Ma már inkább csak a gyerekek művelik. A 
levelet szimmetrikusra vágják és névtelenül küldik, a feladó 
nevét csak pontokkal jelölik ( " Mit navn det står med prikker 
pas på det ikke stikker " ), a címzettnek ki kell találnia, hogy 
ki a feladó, ha nem tudja kitalálni, akkor húsvéti tojással fizet 
ezért. A feladó viszont akkor köteles egy tojást adni, ha a 
címzett kitalálja kilétét. Néha húsvéti verset is mellékelnek 
hozzá. De hol van még a húsvét.....szóval azt javaslom, hogy 
aki teheti, pattanjon fel az S-togra és meg se álljon a hétvégén 
a Dyrehaven-ig, Klampenborg állomásig, vagy ejtse útba a 
sok koppenhágai park közül az egyiket, esetleg egy közeli 
tengepartot, hátha megérzi a közelgő tavaszt. 
 
                                                                       Pető Tünde 
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