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Önkormányzati tájékoztató – 2019. augusztus
A Baracs Repülőtér üzemeltető kiválasztás megtörtént. Nagyon hosszú folyamatnak jutottunk a végére. Tavaly szeptemberben hoztunk egy elvi döntést arról, hogy a meglévő üzemeltetővel hosszabbítunk. Minden értékesítésünk, bérletbe
adásunk előtt értékbecslést készíttetünk. Ennek alapján határozzuk meg a kiinduló árat, majd a másik féllel való tárgyalás során alakul ki a megegyezés. Tehát 2018 szeptemberében a mi részünkről elvi döntés született, amihez még szükségeltetett Kisapostag önkormányzatának, mint társtagnak
a megegyezése – szintén a birtokon belül üzemelő repülőklubbal. Általunk nem ismert ok miatt közöttük megállapodás
nem született, így amikor 2019 márciusában új érdeklődők
jelentek meg reptér bérletre, nyilvánvalóvá vált, hogy az ér-

„A dolgok azokhoz jönnek el, akik várnak rájuk,
feltéve, ha szorgalmasan dolgoznak várakozás közben.”
Thomas A. Edison

deklődésre való tekintettel pályázatot írunk ki. Ezen döntésünk hatalmas felháborodást keltett a Dunaferr Repülő Klub
tagjai körében.
A kiírás májusban megjelent, majd négyen adtak be pályázatot. Már ekkor, az első fordulóban látszott, hogy helyesen tettük, hiszen a korábbi repülőklubos ajánlatnál lényegesen magasabb díjat adott maga a klub is, annak ellenére,
hogy előtte minden kétséget kizáróan meggyőztek minket
fizetőképességük határáról. Mint előző lapszámunkban beszámoltam róla, valami oknál fogva a szomszéd képviselőtestület a beérkezett ajánlatok közül egyiket sem tartotta
megfelelőnek, így közös döntést nem tudtuk meghozni a bérletbe adásról.
(Folytatás az 2. oldalon)

(Folytatás az 1. oldalról)

Ezt követően Baracs község testülete a mi területünkön
lévő repteret (35 hektár) és a nagy hangár minket illető részét, azaz 1229 m2-t újból kiírta ajánlattételre. Ekkor már
csak hárman pályáztak, de még jobb feltételeket tudtunk elérni. A beadott elképzelések áttanulmányozása után arra az
elhatározásra jutottunk, hogy az AntHelmet Kft. ajánlatát
tartjuk a legelőnyösebbnek. Ennek megfelelően a kiválasztott
üzemeltetővel július 10-én lakossági fórumot tartottunk.
A lakossági fórum hatalmas érdeklődést keltett a Dunaferr
Repülő Klub vezetőségében is, szinte teljes egységben megjelentek, úgy mint kisapostagi lakosok is. Természetesen baracsiak is érdeklődtek, egyrészt mint a szerveződő helyi ellenzéki képviselők, akik mindig mindent rossznak tartanak,
másrészt olyanok is, akik messzemenően helyeselték a döntést és a védelmükbe vették az új bérlőt és tevékenységét.
Az AntHelmet Kft. tandemugrások szervezésével, ejtőernyőzéssel foglalkozik. Ezen túl természetesen megengedi a légtérhasználatot más kedvtelési célú repülők számára is. Így
válik minden repülős számára nyitott és használható területté
a korábban belterjes alkalmazás.
A repülőklub vezérkara és a helyi hátrányosok képviselői
mindent megtettek azért, hogy rossz színben tüntessék fel az
új bérlőt és tevékenységét. Sok minden tisztázódott azonban
a felmerülő kérdések és válaszok nyomán. A nyilvános portálokon megszokott megosztóink ejtőernyősök ellen indított offenzívája is hamar kimúlt. Nagyon sokan emlékeztek vissza
gyermekkoruk szép élményeire, amikor is többen kimentek a
reptérre, vagy annak szélére és onnan nézték a bátrakat és
számolták hányan ugranak. Bízunk benne, hogy valóban
mindannyiunk örömére és nyugalmára megférünk egymással,
azaz az ejtőernyőzéssel foglalkozó vállalkozás, az egyéb repülősök, és a lakosság. Eddig ingyen hallgattuk a repülőket,
most ezt évente hozzávetőlegesen 7 millió forintért tesszük.
A korábban beadott bölcsőde építési pályázatunkat elutasították. Ugyanakkor most lehetőség adódik újra TOP-os forrásra. Ismét megpróbáljuk, a többször módosított beadási
határidő jelenleg augusztus vége. Engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezünk, a tervezett beruházás értéke megközelíti a 300 millió forintot. Az épülettömbben helyezzük el majd
az új védőnői rendelőt is, amihez pályázati támogatás nem
igényelhető, így azt saját önkormányzati megtakarításból kell
finanszíroznunk.
A 2. sz. rendelő felújítására beadott pályázatunkat is elutasították, nem kis felháborodására az ott tevékenységet
végző orvosnak. Sajnos van ilyen, az elmúlt 9 évben sok pályázatunkat elutasították (és annak ellenére, hogy eredménye nem lett, azokkal is sokat dolgoztunk). Ezen épület bővítésére is rendelkezésre áll az engedélyes tervünk. A megpályázott közel 30 millió forinthoz még 10 milliót kellett volna
hozzátenni saját megtakarításunkból. Ezt természetesen vállaltuk. A pénzt továbbra is félretesszük, valamint bízunk
benne, hogy a rendelő és a hozzá kapcsolódó lakás bérlőjével rendeződik a viszonyunk, miután rendezi ismételten felhalmozott tetemes tartozását. Várjuk a következő lehetőséget, amikor ismét pályázhatunk támogatásra.
Az önkormányzati választások közeledtével érezhető a készülődés. Nagyon jó, hogy vannak, akik aktívan kívánnak szerepet vállalni a falu irányításában. Kissé furcsa ugyan, hogy
azért kell megbeszélést összehívni, hogy megfogalmazzák azt,
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hogy az esetleges képviselő majd mit képviseljen. Így is lehet
programot alkotni. Az én időmben a jelöltek maguktól tudták,
mit akarnak megváltoztatni, jobbítani, a napi kommunikáció
révén meghallották, mire van szüksége az itt élőknek.
Baracs meglehetősen speciális helyzetben van a három
főbb területre tagoltsága folytán. Ez a három rész alkot egy
egészet. Apátszállás, Templomos és Duna-part. A mindenkori
képviselő-testületek ezen összes terület problémáját, igényeit
figyelembe véve hozták meg döntéseiket. Mint bizonyára mindenki előtt ismert, igen ritka az a település, amely saját bevételeiből fejlesztésekre tud fordítani. A saját bevételek általában
a működési költségek fedezetére elegendőek. Az itt lakók házanként fizetnek tízezer forintot. Idősebb lakosok ennek a felét.
Ez összesen, hozzávetőleg évi 11 millió forint. A lakosság enynyivel járul hozzá a költségekhez! Éves költségvetésünk 330
millió forint. Az igények megfogalmazásakor természetesen
nem szükséges a tényeket figyelembe venni, azonban ennek
az aránynak az ismerete hasznos lehet minden lakosnak…
Találkozni, tájékozódni mindig lehet, így többek között a közösségi rendezvényeinken is. Ebben az évben is méltó módon
kívánjuk megünnepelni falunkat, az itt élőket. Bízunk benne,
hogy programjaink vonzók lesznek és minél többen látogatnak
ki a Vezér parkba. A szórakozás, a jókedv kell legyen mindanynyiunk éltetője. Érezzék jól magukat! Érezzük jól magunkat!
Várai Róbert
polgármester

2019. augusztus BARACSI SZÓ

BARACS OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
2018/2019-es tanév

A 2018/2019-es tanévben a Baracs Oktatásáért Alapítvány a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola több programját, rendezvényét, versenyét, tanulóját támogatta:

• Három tanuló szeptemberi étkezését
kifizettük
• „IDŐUTAZÁS - TÁRD FEL ISKOLÁD
MÚLTJÁT!” alkotói pályázati jutalmat
adtunk a nyertes osztálynak
• Az osztályok és a rajzszakkör papírírószer eszközöket, anyagokat kapott
• Minden osztályból 1-1 tanuló
ajándékutalványban részesült
• Fejlesztő foglalkozásokat és napközis foglalkozásokat eszközökkel, játékokkal segítettük
• SZM bálra tombolatárgyakat vásároltunk
• A testnevelés órákat és a tornát tornaszőnyeggel és labdákkal támogattuk
• A Széchenyi-hét programjait, versenyeit anyagilag segítettük
• A Széchenyi-hét sportversenyeire érmeket, jutalmakat biztosítottunk
• A színjátszó találkozót anyagilag támogattuk
• Támogattuk a Néptánctalálkozót
• A Madarak és fák napja programra jutalmakat biztosítottunk
• A ballagási rendezvényt tartós dekorációval segítettük
• Egy tanuló nyári táborozását támogattuk
• A Kisiskolák Országos Atlétika versenyén induló csapatokat
anyagilag segítettük

BARACSI SZÓ 2019. augusztus

Alapítványunkon keresztül többen csatlakoztak a támogatók köréhez.
• Köszönjük szépen a szülői munkaközösség, a családok, a pedagógusok és
egyéni személyek támogatását
• Köszönjük
az
AGROBARACS
Mezőgazdasági Zrt. támogatását
• Köszönet a Naplemente Nyugdíjas
Egyesületnek, hogy Alapítványunkon
keresztül támogatta a Széchenyi-hét
programjait
• Köszönet az In-Tech Invest Kft-nek,
hogy az iskolát támogatta
• Köszönjük a Mérleg Számviteli Kft.
egész éves munkáját, segítését
• Köszönjük a Selector Kft. támogatását
• Köszönjük Kocsis Sándornak, hogy a ballagásra dekorációs
kaput kölcsönzött számunkra
• Köszönjük Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Alapítványunkat a Civil pályázat támogatásával segítette
• Köszönjük, hogy adójuk 1%-val Alapítványunkat támogatták
A 2018-as beszámolót a felügyelő bizottság elfogadta. Kuratóriumunk a 2018-es pénzügyi és alapítványi beszámolókat
elfogadta a felügyelő bizottság határozatát megismerte.
Nagyon szépen köszönöm kuratóriumi társaim – Gerics Viktória, dr. Hegedűs Ágnes, Kenyérné Lendvay Katalin és Szárszó Lajos – lelkes, önzetlen, segítő munkáját.
Zsebeháziné Pinke Adél
a kuratórium elnöke
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BARACS OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA – 2018/2019-es tanév
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Folytatás

2019. augusztus BARACSI SZÓ

Baracsi Népjóléti Intézmény

Közművelődés és kulturális
szolgáltatás
A Faluházban népművelői munkakörben dolgozó munkavállalók
közművelődési és kulturális
alapszolgáltatási feladatokat látnak el.
Főbb céljuk és feladatuk:
• kultúra értékeinek közvetítése,
• hagyományok ápolása,
• közösségi színtér biztosítása
stb.
Főbb tevékenységük:
• rendezvények szervezése és
lebonyolítása
• klubok, szakkörök
működtetése,
• közösségi szerveződés elősegítése,
• Faluház és épületei bérbe
adásának ügyintézése,
• közreműködés a közművelődési pályázati lehetőségek feladatainak elvégzésében stb.
Címük és elérhetőségük:
2427 Baracs, Szabadság tér 8.
Telefon: 06/25/499-863
E-mail:
faluhazbaracs@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
8–20 óráig
Baracsi Népjóléti Intézmény
Higiéniai szolgáltatás

Az intézményünk higiéniai szolgáltatást nyújtó részlegében dolgozó
munkatársak takarítási és környezetrendezési feladatokat látnak el
az önkormányzati épületekben és
közvetlen környékükön.
Közreműködnek:
• a higiéniai feladatok ellátásában,

• a rendezvényeink előkészítésében, lebonyolításában,
• a rend és tisztaság helyreállításában és fenntartásában.
Az alábbi épületek rendje és tisztasága érdekében tevékenykednek:
• Önkormányzat épülete
• Óvoda és régi óvoda épülete
• Faluház és épületei
• Védőnői Szolgálat helyiségei
• ÖNO épülete
A munkavállalók munkavégzési
központja:
Faluház, 2427 Baracs,
Szabadság tér 8.
Baracsi Népjóléti Intézmény

1. Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás
2. Szociális Szolgáltatások:
• Szociális étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
3. Közművelődés, kulturális
szolgáltatás
• Faluház
• Templomosi Kisiskola
4. Higiéniai szolgáltatás
Székhely: 2427 Baracs,
Táncsics u. 27.
Telefon: 06/25/521-010
E-mail: nepjoleti@baracs.hu
Intézményvezető elérhetősége:
2427 Baracs, Kossuth L. u. 11.
Telefon: 06/25/499-010
Baracsi Népjóléti Intézmény
Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás
Baracson és Kisapostagon

A szolgáltatás célja: szociális jellegű
problémák gyakorlati kezelése

Tevékenysége körében:
• fogadja az önkéntesen segítséget kérőket,
• vizsgálja és kezeli a
jelzőrendszertől, hatóságoktól
érkező jelzéseket,
• szolgáltatásokat biztosít és
közvetít,
• családgondozást, családsegítést végez
Segítséget nyújt:
• szociális, mentális, anyagi,
vagy életvezetési problémák
esetén,
• gyermeknevelési problémák
ügyében,
• gyermek magatartási, tanulási gondjában,
• krízishelyzetben (pl. válás,
gyermek elhelyezés, haláleset, fogyatékosság).
Feladata a gyermekek érdekeinek védelme és családokat segítő szolgáltatások nyújtása a
szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával.
Baracsi Népjóléti Intézmény
Szociális szolgáltatások

Az intézményünk szociális szolgáltatásokat nyújtó részlegében dolgozó munkatársak Baracs lakói
számára biztosítanak szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást.
Az ellátottak köre olyan személyekből áll, akik önmagukat ellátni
tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek (koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk stb.
miatt), segítségre szorulnak.
Ellátások igénylése: kérelemmel
Ellátások biztosítása: munkanapokon

Ellátások térítési díja: önkormányzati rendelet alapján
Házi segítségnyújtás:
Két fő tevékenységi területe:
• szociális segítés,
• személyi gondozás.
Ezen tevékenységeket az idős,
vagy beteg személy otthonában
biztosítják a gondozók.
Előzetesen gondozási szükséglet
vizsgálatot kell készíteni.
Baracsi Népjóléti Intézmény
Szociális szolgáltatások

Szociális étkeztetés: jogosultság
alapján kérelem benyújtását
követően biztosítható:
• helyben fogyasztással
• elvitellel
• kiszállítással.
Indokolt esetben diétás étel
igényelhető.
Tájékoztatás és igénylés: az intézmény vezetőjénél, vagy a
gondozónőknél.

Elérhetőségek:
Szociális Szolgáltatások
2427 Baracs, Kossuth L. u. 11.
(ÖNO)
Telefon: 06/25/499-010
E-mail: nepjoleti@baracs.hu
Nyitvatartás: 7.00–15.00 óráig

Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás
2427 Baracs, Kossuth L. u. 11.
(ÖNO)
Telefon: 06/25/499-010
E-mail:
gyermekjolet@baracs.hu
Nyitvatartás: 8.00–16.00 óráig

TEMPLoMunK hírEi

Július 6-án, a Szentmise előtt, ünnepélyes keretek közt
megtörtént a felújított templom homlokzatának megszentelése,
a kivitelező mesterek (Árgyelán Gergő, Márhoffer Csaba)
megáldása. A felújítás 395 ezer Ft-ba került. Ezt az összeget a
hívek egyházi hozzájárulása, adománya fedezte. Templomunk
további szépítése, állagának megőrzése érdekében továbbra is
támogatásra biztatom a Kedves Baracsiakat!
BARACSI SZÓ 2019. augusztus

Augusztus 3-án 18 órakor a Szentmisében megemlékezünk Debreczeni
Sándorné Katókáról, aki számos szép
hímzésével gazdagította templomunkat.
Augusztus 17-én 18 órakor a
Szentmisében történik meg az új
kenyér szentelése.
Már szervezzük a negyedik orgonakoncertet templomunkba. Pálur
János orgonaművészt sikerült felkérnünk az orgonajátékra. 12 országban (Egyesült Államoktól
Ausztráliáig) több, mint 700 koncertet adott. Liszt Ferencdíjjal kitüntetett művész. A koncert várható időpontja
szeptember 22-én 17 óra lesz. Bízom benne, hogy orgonajátéka elnyeri a baracsi közönség tetszését is.
Augusztusi iroda nap 23-án lesz a plébánián.
Hortyi Lászlóné
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Francia ünnepen jártunk
Testvértelepülésünk, Montois-la-Montagne meghívásának eleget téve,
nemzeti ünnepükön képviseltük tele-

pülésünket hatfős delegációnkkal. Az
ünnepen általam franciául elmondottaknak a hallgatóság érezhetően

SZABAdSÁG, eGYeNLőSÉG, TeSTVÉRISÉG!

Hogyan is fordíthatnánk le a mai nyelvünkre ezeket a csodálatos jelszavakat: szabadság a szellemi-kulturális szférában,
egyenlőség a jogi, politikai szférában, testvériség a gazdasági
szférában.

Kedves Francia Barátaink!
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk és együtt ünnepelhetünk Önökkel nemzeti ünnepükön. A kizsákmányolás elleni
harc diadalaként éljük meg világszerte az Önök őseinek bátor
kiállását. Az elnyomottak, az emberi méltóságukban megalázottak küzdelme azóta is tart. A királyok, uralkodók elnyomását jelen korunkra átvette a pénztőke kérlelhetetlen egyeduralma. A ma már demokráciának feltüntetett álarc mögé
bújt hazugságok fogva tartják nemzeteinket. A demokratikusan megválasztott politikai vezetők ideig-óráig bírják csak
visszatartani a rájuk nehezedő multinacionális üzleti érdekeket. Az ember ma már munkavállaló. Az ember ma már fogyasztó. Az ember ma már szavazó. Az ember ma már könynyen elveszti emberségét. A pénz uralkodik az ember felett.
A jeleket, a jelzéseket nehezen tudjuk értelmezni. Katedrálisnak kell leégnie ahhoz, hogy utolsó figyelmeztetést adjon:
Ez így tovább nem mehet. De tudjuk-e, hogy mi az, ami tovább így nem mehet? Tudjuk-e, hogy mit kellene reformálni?
Tudjuk-e, hogy mit kell lerombolni, mi ellen kellene küzdenünk? Tudjuk-e, hogy hol vannak az új Bastille-ok? A láthatatlan ellenség folyamatosan alakot vált.
Az ilyen ünnepek megállásra késztetnek és emlékezésre.
Álljunk meg és gondoljuk végig, mit tehetünk? Tehetünk-e
egyáltalán valamit? Tehetnek-e a franciák valamit? Tehetnek-e a magyarok valamit? Külön-külön tehetünk-e valamit,
vagy együtt kellene cselekednünk? De vajon mit? A jólléttől
elkényelmesedett Európa a vesztébe rohan! Afrika nem? DélAmerika nem? És Ázsia hol tart? Merre halad a világ? Tényleg az a megoldás, hogy befogadunk néhány milliárd vendéget? Tényleg nem ott kellene élniük jólétben az embereknek,

HASZNÁLT RUHA AKCIÓ
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
2019. augusztus 14-én szerdán 9–14 óráig
az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.)
ismét használt ruha akciót tartunk.
Előző munkanapokon, augusztus 12–13-án
várjuk a felajánlásaikat:
használt, de még jó állapotban lévő ruhákat,
cipőket, használati tárgyakat stb.
A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Baracsi Népjóléti Intézmény dolgozói
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örült. Tapsot, gratulációt kaptunk érte.
Jó volt ott magyarnak lenni.
Várai Róbert

ahol évszázadok óta őseik is boldogultak? Tényleg ez a megoldás a demográfiai és a munkaerőpiaci kérdésekre? Az a
megoldás, hogy összegyúrt fasírt nemzetek legyenek?
Az Önök ősei azt mondták: legyen szabadság! A mi költőink
és tudósaink korábban Párizsba jártak a szabadság mámorító
megtapasztalásáért. A magyarok történelme szinte csak a
szabadságért vívott harcokból áll. Ezer éve harcolunk szabadságunkért, és mint azt most Önök is tapasztalják, jelenleg is
ezt tesszük.
Az Önök ősei azt mondták: legyen egyenlőség! A politikába
ma már mindenki beleszólhat. De kire hallgatnak? Pontosabban: kinek hallhatóbb a hangja? Akinek több pénze van
és akinél a gazdaság erősebb. „Ha én gazdag lennék, rögtön
bölcs lennék.” – mondja az ismert dal.
Az Önök ősei azt mondták: legyen testvériség! Vagyis azt
mondták, hogy annak, akinek többje van, gondoskodjék
azokról, akiknek kevesebbjük van. Úgy, mint egy jó testvér.
A gazdaság egyelőre nem így működik.. Ehelyett verseny van.
A Verseny az új Isten. Minden ennek van alárendelve. Úgy is
hívhatjuk, hogy fenntartható fejlődés. De létezik-e ez valójában? Az én istenem, jobb, mint a te istened? Az istentelenek
meg mosolyognak mindezen. És valóban. Valljuk be, az embert már az Isten sem érti.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemzeti ünnepükön köszöntöm Önöket nagy szeretettel és
kívánom, hogy valósuljon meg mindannyiunk vágya:
SZABAdSÁG! eGYeNLőSÉG! TeSTVÉRISÉG!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Ibermardt József

végső tiszteletadásán részt vettek
és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
2019. augusztus BARACSI SZÓ

Kedves Olvasóink!
Az alábbiakban közreadjuk Várai Róbert polgármester úrnak a testvértelepülés ünnepségén elhangzott ünnepi beszédét, francia nyelven is.
Chers lecteurs, voici le discours de fête en français.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ!

Comment pouvons-nous interpréter ces
merveilleux mots dans notre langue aujourd’hui: liberté dans la sphère intellectuelle et culturelle, égalité dans la sphère
juridique et politique, fraternité dans la
sphère économique.
Chers Amis français!

C’est un grand honneur pour nous d’être
avec vous lors de la commémoration de
la prise de la Bastille. La lutte triomphale
de vos ancêtres contre la tyrannie est célébrée partout dans le monde. Pourtant,
la lutte des opprimés, les humiliés se
poursuit depuis.
Les empereurs, les rois sont détrônés
par la domination constant du capital
monétaire.
Les mensonges cachés derrière le
masque de la démocratie détiennent nos
nations.
Les dirigeants politiques élus démocratiquement ne peuvent que temporairement faire face aux intérêts commerciaux multinationaux auxquels ils sont
confrontés.
L’homme est devenu un employé.
L’homme est devenu un consommateur.
L’homme a le droit de voter. L’homme
perd facilement son humanité. L’argent
règne sur l’homme. Nous pouvons difficilement interpréter les signes et les signaux. Des Cathédrales doivent brûler
pour qu’on se réveille ! ça ne peut plus
aller comme ça !
Mais savons-nous vraiment ce qui ne
peut plus aller ? Savons-nous quoi réformer? Savons-nous quoi détruire, contre
quoi devons-nous nous battre? Savonsnous où sont les nouveaux Bastilles ?
L’ennemi invisible change de visage, de
forme constamment.
De telles célébrations nous incitent de
réfléchir, de se souvenir. Prenez-le temps
et réfléchissez à ce que nous pouvons
faire ? Pouvons-nous faire quelque
chose ? Les Français peuvent-ils faire
quelque chose ? Les Hongrois peuvent-ils
faire quelque chose ? Pouvons-nous faire
quelque chose individuellement ou devons-nous agir ensemble? L’Europe précipite à sa perte ! Mais pas l’Afrique ? Ni
l’Amérique du Sud? Et où en est-elle l’Asie?
Dans quelle direction va le monde ? Est-ce
vraiment la solution d’accueillir quelques
milliards d’invités ? Les peuples devront
vivre paisiblement sur les terres de leurs
ancêtres qui se sont battus pour leur bienêtre il y a des siècles ! Est-ce vraiment la
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solution aux problèmes démographiques
et au marché du travail ? La solution est
d’être des nations malaxées ?
Vos ancêtres disaient : Liberté !
Nos poètes et savant se rendaient à
Paris pour connaître cette liberté enivrant. L’histoire des Hongrois consiste
presque exclusivement à se battre pour
la liberté. Nous nous sommes battus
pour notre liberté il y a mille ans et,
comme vous le constatez actuellement,
nous nous battons encore.
Vos ancêtres disaient : égalité! Aujourd’hui, tout le monde peut prendre sa
place dans la politique. Mais qui écouter ? Plus précisément, quelle voix est la
plus audible? Celle qui a plus d’argent et
a une économie plus forte ? « Si j’étais
riche, je serais sage tout de suite », ditelle la chanson.

Vos ancêtres disaient : fraternité ! Ils
disent : celui qui en a plus devrait chérir
ceux qui en ont le moins. Comme un
cher frère. L’économie ne fonctionne pas
ainsi. La compétition est le nouveau
Dieu. Tout y est subordonné. On peut
aussi appeler développement durable.
Mais cela existe-t-il vraiment? Est-ce que
mon Dieu est meilleur que ton Dieu? Les
impies sourient sur tout cela. Et en effet.
Avouons-le, l’homme n’est plus compris
par Dieu.
Mesdames et Messieurs,

À l’occasion de votre fête nationale je
vous salue et je souhaite de tout mon
cœur que notre désir à tous,
la Liberté! L’Égalité ! la Fraternité !se réalise !
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