
Érdi Újság 3XX. évfolyam, 2010. március 25. aktuális

Az öntudat érzése, fogalma, 
magatartásformája egyidős az 
emberiséggel. Az öntudatot 
azonban mindenkinek saját 
magának kell megszereznie. 
Alapja a jellemépítés, amely 
általában neveléssel, tanulás-
sal, rendszeres önképzéssel 
egészen fiatal korban kezdő-
dik. Kialakítására jellemző a 
tudatosság, amely mindenkor 
önismerettel párosul. Az öntu-
dat megszerzését ugyanis az 
önismeret hathatósan elősegíti. 
Mindennek eléréséhez figye-
lemre, alapos tájékozódásra és 
fokozatosan edződő akaratra 
van szükség. Elméleti fejtegeté-
sek helyett lássunk inkább egy 
gyakorlati példát. Kérdésünk: 
mikor mondjuk valakire, hogy 
öntudatos? 

Egy városi járókelő figyel-
mes lesz egy nagyarányú épít-
kezésre. Megszólítja az egyik, 
homokot talicskába lapátoló 
munkást: – Megmondaná, hogy 
mi épül itt? Amaz csak úgy 
félvállról veti oda: – Mit tudom 
én? Segédmunkás vagyok, lapá-
tolok. Az irodában, ott tessék 
érdeklődni. A járókelő csaló-
dottan lép tovább, de nem adja 
föl. Pár lépéssel odébb meg-
szólít egy másikat, aki ugyan-
csak homokot lapátol talics-
kába. A megszólított munkás 
szembenézve az érdeklődővel 
kihúzza magát, és úgy mondja: 
– Székesegyházat építek, uram! 
Csodálatos épület lesz itt, az 
iroda falán láttam a terveket, 
és büszke vagyok, hogy itt dol-
gozhatok!

Ugye, lemérték a különbsé-
get? Az elsőként megszólaló 

munkásnak mindegy, hogy hol 
lapátol, min dolgozik. Amit elő-
írnak, azt elvégzi, a többi nem 
érdekli. Bezzeg a másik mun-
kás eleve tudni akarja, milyen 
építkezésen fog dolgozni. Õt 
a cél is érdekli, és büszke rá, 
hogy egy székesegyház fel-
építésében vesz részt. Az első 
munkásról szokták a közbe-
szédben azt mondani: – Olyan 
ember, aki „csak úgy él bele a 
világba, se lát, se hall, a mások 
dolga nem érdekli.” A másikról 
pedig: – Öntudatos ember, min-
dig tudja, mit csinál, és „nem 
is lehet megetetni bármilyen 
maszlaggal”. 

Ez a kiszólás a közbeszédben 
akkor fordul elő, amikor valaki 
tetszetős, ám hamis, igaztalan 
dolgot igyekszik elfogadtatni 
másokkal. Ez a kifejezés egy 
idő óta a politikai közéletben 
is jelen van. Átvitt értelemben 
még pártprogramokra is érten-
dő. Jelen időben úgy tûnik, a 
köz javát szolgálja, de hosszú 
távon elnyomorítja a népet. 
Öntudatos ember erre azt 
mondja: „ezt a maszlagot nem 
veszem be.” Miért? Azért, mert 
az öntudatos ember felelősnek 
is érzi magát, tehát bármibe 
is fog, előbb gondolkodik. Ha 
valamit nem lát tisztán, utána- 
néz. Az öntudatos ember cse-
lekvése előtt környezetét is 
beavatja elgondolásába, aggá-
lyait is felsorolva: vajon nem 
sérti-e a közösség érdekeit a 
most következő lépése? Mikor 

aztán „minden együtt van”, 
akkor hajtja végre jól átgon-
dolt, sokak által támogatott 
tervét. 

Az ilyen ember azzal is 
tisztában van, hogy minden 
cselekedete kihat közvetlen 
környezetére és végső fokon 
az egész társadalomra. Ezért 
jó irányban igyekszik azt az 
elgondolást erősíteni, ame-
lyet a többség eleve közaka-
rattá emelt. Ez sokféle lehet. 
Erkölcsi és anyagi vonatkozá-
saiban bármennyire bonyolult 
is a szóban forgó társadalmi 
cél, a kevés iskolát végzett 
ember is tudja – mert a bőrén 
érzi –, hogy a cselekvés iránya 
helyes. Nagy, nemzeti ügyek 
jöttén mindig kiderül, hogyan 
is állunk öntudat dolgában, 
mint ahogyan ez kiderült a 
Rákóczi, majd a 1848–49-es 
szabadságharcunk idején, 
vagy az 1956-os népfelkelés és 
szabadságharc időszakában. 

Egyes közgazdászok, poli-
tológusok szerint országunk 
helyzete ma rosszabb, mint 
volt Mohács után vagy a II. 
világháború utáni időkben. Ez a 
kijelentés szerintem ordító túl-
zás. Ám ahhoz, hogy az erköl-
csi, anyagi züllés okozta romok 
alól kijussunk, sok-sok millió 
öntudatos magyar állampol-
gárra van szükség. Olyanokra, 
akik április 11-én, élve állam-
polgári jogukkal, nem marad-
nak otthon, hanem elmennek 
szavazni, és okosan kitöltve a 
lapot, jövőnkről határoznak. 
Úgy mondják, hogy egy nemzet 
sorsa függ ettől. 

 Bíró András

Öntudat

Javában benne járunk a válasz-
tási kampányban, döntés előtt 
áll az ország, az állampolgár – 
de tudjuk-e, milyen lehetőségek 
között választunk? Világos-e 
mindenki előtt, hogy egy-egy 
döntés milyen következmé-
nyekkel járhat? Egyáltalán, 
van-e valódi döntési lehetőség, 
változik-e valami attól, hogy én, 
az egyes szavazópolgár hogyan 
döntök, hiszen – mint halljuk, 
látjuk, olvassuk – mindenki 
jót akar, jót ígér, értünk dolgo-
zik és küzd. Hogyan deríthető 
ki, hogy esetleg mindez nem 
annyira értünk, inkább a szava-
zatainkért történik?

Első választási lehetőségként 
a lábunkkal szavazhatunk: vagy 
elmegyünk az urnákhoz, vagy 
nem. Már túl vagyunk azon a 
több évtizeddel ezelőtti gyakor-
laton, amikor a Hazafias Népfont 
jelöltjei 98 vagy 99 százalékos 
eredménnyel kerülhettek be az 
országgyûlésbe – egyetlen jelölt 
„közül” választva azt az egyet. 
A mai fiatalok szemében az is 
történelem, hogy annak idején a 
szavazatszedő bizottságok tag-
jainak feladatai közé tartozott: 
úgy dél körül sorra járják kör-
zetükben azokat, akik – a lista 
tanúsága szerint – még „nem 
éltek demokratikus jogukkal”. 
Ilyenkor elég volt némi szolid 
biztatás, bekiabálás a kertkapu-
ból, hogy „Kovácsék, már csak 
maguk nem jöttek, nem lesz 
ennek jó vége…”. Ettől aztán 
feléledt a demokratikus érzés, 
és Kovácsék mentek voksolni.

Visszatérve napjainkhoz: 
néha még népszerûsítik is azt a 
nézetet, miszerint nem érdemes 
az egésszel vacakolni, akikre 
szavazni lehet, úgyis mind 
egyformák, egyik tizenkilenc, 
másik egy híján húsz. Nem 
változik itt semmi, kis pontok 
vagyunk mi ehhez, inkább örül-
jünk a jó időnek, itt a tavasz, 
irány a természet. Csak remél-
hető, hogy ezek mögött a sugal-
mazások mögött egyre többen 

fedezik fel a sunyi fondorlatot, 
hiszen a távolmaradásra bizta-
tás nem jelent mást, mint hogy 
a mi szándékaink helyett azok 
akarata válik valósággá, akik 
végül elmennek szavazni. 

Akit tehát érdekel a saját 
és az ország sorsa, jól teszi, 
ha vállalkozik az „x” behúzá-
sára – de megmarad az alap-
kérdés: hova? Hol húzódik a 
választóvonal? Pártok között? 
Jelöltek között? Ígéretek között 
– és mi a biztosíték, mi lesz, 
ha mégsem úgy lesz, ahogy 
most halljuk? A magánéletben 
is kerülhetünk hasonló dönté-
sek elé: milyen iskolát, milyen 
foglalkozást, hivatást, milyen 
lakó- vagy munkahelyet válasz-
szunk – és kit társnak? Milyen 
ígéretet, melyik jövőképet 
gondoljuk, hisszük olyannak, 
amely mellett döntve nyugodt, 
boldog életre számíthatunk? 
És ahogy egyéni sorsunkban, 
úgy a közösben, az országos 
sorsban is érhet csalódás, mint 
ahogy ért is már jó néhány-
szor. Túl könnyen hisszük el a 
jót, amire vágyunk, a felvázolt 
derûs, boldog jövőt, és annak a 
nézetnek is vannak hívei, hogy 
a mögöttünk álló esztendők a 
siker évei voltak, minek itt vál-
toztatni?

A választóvonal tehát vala-
hol a hitelesség, a szándékok 
valóságtartalma, a mostani 
kijelentések mögötti, eddigi 
cselekedet-háttér körül húzó-
dik. Azt azonban a választó-
polgárnak kell saját magának 
eldöntenie, hogy a vonal melyik 
oldalán lát hiteltelen ígéret-
dömpinget, és melyik oldalán 
tevékeny, átgondolt tenni aka-
rást. A meggondolatlan dön-
tés éveket vehet el az ország 
életéből – meg a mi, saját éle-
tünkből is.

A szerkesztõ jegyzete

Választóvonalak

Aradszki András vendége volt 
Szőnyi Kinga modell, Gergely 
István jegenyei és bánffyhunya-
di plébános és Szentesi-Zöldi 
László, a Magyar Hírlap főszer-
kesztő-helyettese.

Aradszki András elöljáróban 
megköszönte mindazoknak a 
segítő munkáját, akik tevőlege-
sen részt vettek az ajánlócédulák 
gyûjtésében, és megelégedettsé-
gét fejezte ki azért, hogy mintegy 
13 ezer ajánlószelvénnyel támo-
gatták Érd, Százhalombatta és 
Diósd polgárai a Fidesz–KDNP 
közös jelöltjét.

Szentesi-Zöldi László az utób-
bi húsz esztendő legnagyobb 
szégyenének nevezte a 2004. 
december 5-én megtartott ket-
tős állampolgárságról szóló 
népszavazást, amikor az anya-
ország elutasította a határon túli 
magyar testvéreiket.

– Szerencsére, legalábbis úgy 
tûnik, a magyarság túllépett e 
szörnyû traumán, de a népsza-
vazás tanulságaira emlékez-
nünk kell minden körülmény 
között – mondta a főszerkesztő-
helyettes.

Gergely István arra emlékez-
tette hallgatóságát, éppenség-
gel Szekszárdon tartózkodott 
a népszavazás idején, és az 
esti gyülekezésen keseredett-
ségében az „Előtted Jézusom 
leborulok” kezdetû ének helyett 
azt súgta paptársának „Ezt ellőt-
ted, Jézusom!”

– Később a traumát feldol-

goztam, és abban bizakodom, 
hogy a kudarc után helyreáll 
a nemzet önbecsülése, és az 
emberek felvállalják, hogy csak 
egységben lehet közös jövőt 
építeni – tette hozzá Gergely 
István plébános.

Szőnyi Kinga az egymás irán-
ti felelősségről beszélt, és közöl-
te, hogy a határon túli magya-
rokat testvérként kell szeretni. 
Emlékeztetett rá: a 2002-es 
országgyûlési választások után 
mély letargiába esett a polgá-
ri oldal, és akkor szûk baráti 
közösségekben keresték a meg-
oldást.

Aradszki András a kettős 
állampolgárságról tartott nép-
szavazás utáni erdélyi emléke-
it idézte fel, amikor az egyik 
sztánai idős magyar férfi azt 
mondta, hogy a „népet elbutí-
tó pásztornak kell bocsánatot 
kérnie a történtekért”, és nem a 
tisztességes anyaországi magya-
roknak.

– Április 11-én alkalmunk lesz 
a sebek gyógyítására, és a nem-
zeti ügyek kormánya készen áll 
majd az új nemzeti egység meg-
teremtésére – közölte a Fidesz–-
KDNP közös országgyûlési 
jelöltje.

Szentesi-Zöldi László arra 
volt kíváncsi, büntethetők 
lesznek-e a jog eszközeivel az 
ország rontói, és melyik körre 
terjedhet ki az igazságtétel. 
Aradszki András válaszában 
jelezte: „Taxis Gyuszi már bánja 

bûneit, de a valódi megbánás-
hoz belső indíttatás kell, és ettől 
Gyurcsány Ferenc távol áll.”

– Mi nem leszünk olyanok, 
mint a szocialisták és a szabad-
demokraták, mi példát fogunk 
mutatni az egész magyar tár-
sadalomnak. Be kell tartani az 
erkölcsi normákat – tette hozzá 
a képviselőjelölt.

Szőnyi Kinga elmondta, hogy 
már az óvodában el kell kezdeni 
az erkölcsi nevelést, és magas-
ra kell állítani a követelményt, 
mert mindent elölről kell kez-
deni.

– Jelenleg nagy a család-
ellenesség, és a kereskedelmi 
televíziók mûsorai is mindent 
elkövetnek azért, hogy tovább 
romoljon a közerkölcs – közölte 
Szőnyi Kinga.

Gergely István kétségeit fogal-
mazta meg, mert véleménye 
szerint, ha nem szigorítják a 
törvényeket, akkor nehéz dolga 
lesz a következő kormánynak, 
amikor napirendre kerül a szá-
monkérés. Szőnyi Kinga emlé-
keztetett arra, bízni kell a gyere-
kekben, a fiatalokban, és esélyt 
kell adni a radikális fiatalság-
nak, ugyanakkor elszörnyedve 
látja, mi történik a Jobbik háza 
táján, mert megosztják a jobb-
oldalt.

Ezt követően Pitti Katalin 
operaénekesnő szavalt és éne-
kelt, majd sor került a Hampel 
Katalin által megálmodott 
ruhák divatbemutatójára. Az 
esten közremûködött Sasvári 
Sándor színész.

A felvezető szövegből a meg-
jelentek megtudhatták, hogy 
a Budapesten található pati-
nás üzletben egy lelkes csapat 
dolgozik az egyik legrégebbi 
kulturális örökségünk átmen-
tésén, a régi magyar viseleti 
hagyományok újraélesztésén, 
ma hordható divatos formában. 
A tervezők célja, hogy ruhái-
kon a hagyományokhoz hûen 
jelenítsék meg elmúlt korok 
díszítőelemeit. A polgári és 
úri viseletek sok kézimunká-
val és díszítéssel újraélednek 
a modern kor követelményei-
nek megfelelő formában: sújtás, 
zsinór, paszomány, lengyelke, 
pityke társulnak a nemes anya-
gok mellé. Selyem, santung, 
burett, bársony, brokát, moaré, 
gyapjú, csipke, tüll adják meg a 
szalon kínálatának nosztalgikus 
és mégis mai hangulatát.

A rendezvényen a szervezők 
gyûjtést szerveztek a csíkszere-
dai Csibész Alapítvány részére. 

Az igazi megbánáshoz belsõ indíttatásra van szükség

Az új polgári kormány valódi  
nemzeti egységet teremt
Oldott  légkörben,  családias  hangulatban  került 
sor  dr.  Aradszki  András,  a  Fidesz–KDNP  közös 
országgyûlési  egyéni  képviselõjelöltje  kampányren-
dezvényére  múlt  hét  pénteken  az  érdi  Szepes  Gyula 
Mûvelõdési  Központban,  ahol  szó  esett  az  országos 
politika  idõszerû  kérdéseirõl,  de  a megjelentek  igen-
csak önfeledten megtapsolták a Hampel Katalin által 
készített öltözékeket is.

A Magyar Mûvészeti Akadémia 
honlapja szerint Gergely István 
lelkipásztori teendőinek kulcsa 
mindig is a fiatalok pasztorá-
ciója volt. Egyik kezdeménye-
zője és fő szervezője a több 
ezer fiatalt vonzó Csíksomlyói 
Ifjúsági Találkozóknak, a dik-
tatúra éveiben illegálisan 
is megszervezett CsIT-nek. 
A kilencvenes évek elején szor-
galmazta Domokos Pál Péter 
kezdeményezésének újraszer-
vezését, az Ezer Székely Leány 
Találkozók hagyományának 
felújítását. Lelkes támogatója a 
moldvai csángók ügyének, vall-
ja, hogy vissza kell vezetnünk 
őket magyarságukhoz.

Gergely István csíksomlyói 
plébános1992-ben megalapítot-
ta az árvaházból kinőtt fiatalo-
kat segítő Csibész Alapítványt. 
Azóta több mint 200 fiatalnak 
segítettek a munkahely- és 
lakáskeresésben, a társada-
lomba való beilleszkedésben. 
Családi típusú gyermekotthono-
kat létesített, hogy a legszeren-
csétlenebbeket, a kiskorúakat 
szeretetteljesebb környezetben 
helyezhesse el. Ezzel jelentős 
szerepet vállalt a több száz 
árvát befogadó, csíksomlyói 
állami mamutintézmény felosz-
latásánál is. 1996-ban létrehoz-
ta Csíkszeredában a szociális 
jellegû tevékenységet folytató 
Lázár Alapítványt. A Lázár-
házban olyan folyamatok 
elindításáról is gondoskodott, 
melyek az idősek gondjainak 
enyhítését szolgálják. Gergely 
Istvánnak köszönhető, hogy a 
csíksomlyói búcsúk több száz-
ezer zarándokot befogadó hely-
színén, a Kis- és Nagysomlyó 
hegy közötti nyeregben felépült 
a Hármashalom oltár.

 Papp János

Aradszki András, a Fidesz–KDNP országgyûlési képviselõjelöltje és vendégei
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Virágvasárnap
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve a 
keresztény felekezeteknél, a nagyhét kezdete. Ezen 
a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe a keresztha-
lála előtti napokban. Ünnepélyes esemény, amely 
kiemeli Jézus messiási nagyságát, és öröm forrása 
a tanítványok számára. Virágvasárnap az üdvös-
ségtörténet teljes képét rajzolja elénk. Isten ünne-
pélyesen felelősséget vállalt az emberért, de az 
ember nem ismerte fel üdvössége nagy pillanatát. 

Az ókorban szokás volt a Közép-Kelet országai-
ban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen 
módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint 
az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a 
tiszteletet. Máté, Márk és Lukács apostolok szerint 
a felsőruháikat az útra terítették, és gallyakat vág-
tak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról 
számol be. 

A virágvasárnap különös ünnep, egyszerre van 
jelen a szertartásban az öröm és a halál, a dicsőség 
és a szenvedés, a nép lelkendezése és gyûlölettől 
eltorzult kiáltozása. 

A nyugati keresztény egyházak liturgiájában min-
dig március 15. és április 18. között vasárnapra esik, 

ebben az évben ez március 28. A katolikusoknál a 
nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete, 
ekkor a templomokban barkaszentelést, barkás 
bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. 

Virágvasárnap értsük meg Krisztus üzenetét, 
halljuk meg szavát, s ezután a nagyhét napjaiban 
igyekezzünk a hit, a ráhagyatkozás, a szeretet mind 
teljesebb válaszát megfogalmazni. A bûnbánat, 
az önmegtagadás, a jócselekedet, az imádság, a 
Szentírás olvasása és az elmélkedés ennek legyen 
útja, hogy nagyböjti belső zarándoklásunk végén 
valóban elérjük a húsvét örömét.

Érden vasárnap az Alsó utcai Jézus Szíve temp-
lomban tartanak barkaszentelést, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.  sze


