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baloldal a jelenlegi kormányt okolja mindenért, pedig az adatok ennek 
ellenkezôjét mutatják.

Mit jelentenek a gyakorlatban ezek az adatok? Emlékezzünk vissza, 2010-
ben, majd az azt követô pár évben a munkanélküliség jelentette a legnagyobb 
gondot. Mind a pályakezdôknek, mind a tapasztalt, ám iskolázatlanabb munka-
vállalóknak komoly nehézséget okozott az elhelyezkedés. Leginkább azért, 
mert a vállalatok az álláshirdetéseikben olyan követelményeket támasztottak, 
amelyeket valóban nagyon kevesen tudtak teljesíteni.

Sok cég az egyszerûbb munkakörökben is biztos idegennyelv-tudást várt el, 
többéves munkatapasztalattal, emiatt a pályakezdôk már eleve hátránnyal in-
dultak. Aki mégis elhelyezkedett, kezdôként gyakran legfeljebb minimálbért 
kapott. Nem mellékesen azért, mert a szocialista kormányok politikája nyomán 
a bérek még a környezô országokhoz képest is egyre jobban leszakadtak.

A friss diplomások, fiatalok többsége ebben az idôben hagyta el az országot. 
Bár az ellenzék a jelenlegi kormányt vádolja mindezért, világosan látszik, hogy 
ez a folyamat jócskán 2010 elôtt kezdôdött. A munkanélkülieknek a kormány-
váltást megelôzôen kizárólag a szintén alacsony összegû segély, a feketemunka 
vagy az ügyeskedés jelentett megélhetést.

Az elmúlt években a hosszú távú gazdasági folyamatok meghozták az 
áttörést, ma már mindenki el tud helyezkedni a végzettségének, képességeinek 
megfelelôen. Bár a hazai munkaerôpiac most sem mondható tökéletesnek, de a 
súlyos munkanélküliség helyett inkább munkaerôhiányról beszélünk. A 2008-as 
gazdasági válságot követô konszolidáció ugyanis nemcsak Nyugat-Európában, 
de nálunk is elhozta a cégvilág számára a gyarapodást. A világkereskedelem 
élénkülésével pedig a szolgáltatások, termékek iránt világszerte megnôtt a 
kereslet, a megrendeléseket a vállalkozások pedig csak a munkaerô bôvítésével, 
fejlesztésekkel tudják teljesíteni.

Munkaerôt viszont egyre nehezebb találni, a jelenség pedig már a fizetéseken 
is meglátszik. Jóllehet a nyugati béreket még nem érjük el, de a korábbiaknál 
magasabb életszínvonalon élhetünk. Az állam is szerepet vállalt a munkanélkü-
liség eltûnésében: jelentôsen nôtt a rendôrök, a pedagógusok és az egészségügyi 
dolgozók keresete, így ezeken a területeken is megéri elhelyezkedni.

A közfoglalkoztatásnak köszönhetôen eltûntek a segélyért a postán sorban 
álló, sok esetben évekig nem dolgozó emberek. A sokat bírált intézkedés jóvol-
tából az alacsony képzettségûek –-- még ha kis jövedelemért is --– visszataláltak 
a munka világába, megtanultak idôben odaérni a munkahelyre, elvégezni a 
feladatukat. S ha még oly gyakran hangoztatja is az ellenzék, hogy milyen sokan 
vannak, a közmunkások ma az összes munkavállalónak csupán a négy száza-
lékát adják.

Mit hozhat a jövô? Tartós jelenség maradhat a munkaerôhiány, fôként 
demográfiai okokból. Ugyanakkor sokakat nem lát a statisztika; a cégek az ô 
bevonásukra törekednek. Méghozzá azok a vállalatok, amelyek ma már nem 
ragaszkodnak a három diplomához, az öt nyelvvizsgához, és talán a korábbiaknál 
tisztességesebb fizetést is hajlandók adni a rugalmasabb körülmények között 
foglalkoztatott új munkavállalóiknak. Miért? Mert mind a külföldi, mind a 
hazai cégek jelentôs része versenyez, ehhez pedig további, egyre jobban 
képzett munkaerôre lesz szükségük.

Wass Albert 
otthonra talált Bonyhádon

Wass Albert emlékmûvével nemcsak egy bronzszobor, hanem egy 
honfitársunk talált otthonra Bonyhádon, és tért vissza szülôföldjére --– 
mondta a nemzetpolitikáért felelôs államtitkár Bonyhádon, az író születésének 
110. évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Potápi Árpád János, aki egyben Bonyhád országgyûlési képviselôje, az 
írót ábrázoló mûalkotás mellett felidézte: a völgységi városban 2005. január 8-
án a világ elsô köztéri Wass Albert---szobrát állították fel.

„Amikor Wass Albert szobor alakban elindult hazafelé, hosszú utat kellett 
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megtennie kontinenseken, országokon át, kálváriákat kellett végig járnia; 
tizenhárom éve a város közössége menekülô fiát fogadta be” –-- mondta. 
Hozzátette, hogy a bonyhádiak büszkék arra, hogy a város otthont adhat Ko-
lozsy Sándor mûalkotásának, és nemcsak szobrát, hanem hagyatékát is ôrzik 
a Wass Albert nap keretében.

A bonyhádiak élen járnak abban, hogy a magyar irodalom nagy alakja 
elfoglalhassa helyét a nemzet emlékezetében, „de ennél sokkal többet tettünk: 
tizenhárom éve kivettünk egy téglát abból a falból, ami elválasztotta a magyart 
a magyartól, nemzetünket szellemi örökségétôl” –-- hangsúlyozta.

Az államtitkár rámutatott: az elmúlt nyolc év közös munkájának eredménye, 
hogy ma bukovinai székelyként, vajdasági vagy amerikai magyarként, német-
ként, horvátként, magyarországi szlovákként újra itthon lehetünk ebben az or-
szágban.

„Talán nem is adhatnánk határozottabb választ az üldözôknek, mint 
azt, hogy immár egymillió külhoni magyar honfitársunk vált közjogilag is 
a nemzet részévé, köztük az erdélyi írófejedelem fia, Wass Miklós gróf” 
–-- jelentette ki.

Hozzátette: a közös erôfeszítéseknek köszönhetôen Magyarország immár 
felelôsséget visel minden magyar sorsáért, éljen bárhol a világon.

Vállaljunk részt a jövôben is hazánk sorsának alakításában, mutassunk utat a 
tévelygôknek, legyünk ott áprilisban is, adjunk határozott választ arra, hogy 
milyen jövôt szánunk országunknak, nemzetünknek, gyermekeinknek! --– 
mondta az emlékezésen jelenlévôknek Potápi Árpád János.

A bonyhádi Wass Albert Törzsasztal és a Vörösmarty Mihály Mûvelô-
dési Központ által rendezett megemlékezés résztvevôit levélben köszön-
tötte az író öt fia, Wass Endre, Vid, Huba, Géza és Miklós. A levélben, 
amelyet Kovács Gábor, a törzsasztal alapítója tolmácsolt, úgy fogalmaz-
tak: édesapjuk „leírta a jót és a rosszat, de mindig a szívébôl írt, szeretettel, és 
nem bosszúval vagy haraggal”.

A bonyhádi emlékprogram keretében kiállítás nyílt a már hagyományosan 
meghirdetett meseillusztrációs pályázat alkotásaiból; a pályázaton résztvevô 
diákok az írónak A teremtés mondája és A harmadik mese címû mûvéhez 
készíthettek rajzokat, festményeket. A programot Csobán bál és táncház zárta a 
mûvelôdési központban.

Wass Albert 1908. január 8-án született Válaszúton. Pályakezdô ver-
seskötetei az 1920-as évek végén jelentek meg, 1934-es Farkasverem 
címû, Baumgarten-díjjal jutalmazott regénye sikerét követôen több, a 
korabeli Erdély jelenével és regényes múltjával foglalkozó könyve jelent 
meg, köztük A tizenhárom almafa.

Az író a II. világháború végén emigrált, 1952-ig Németországban, majd 
haláláig, 1998. február 17-ig az Egyesült Államokban élt.

Átadták a Baptista egyház
 új épületét

Ünnepélyes keretek között átadták a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) 
új budapesti épületét, amelyet a kormány adott az egyház tulajdonába missziós, 
oktatási és szociális célokra.

A Budapest VI. kerületi Benczúr utcában lévô épület, a Baptista Ház ünne-
pélyes átadásán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelôs államtitkár felidézte, hogy baptistáknak köszönhetôen 
40 évvel ezelôtt, 1978. január 6-án térhetett haza a Szent Korona, a jogar, az 
országalma és a kard.

A kormány és nemzet nevében az államtitkár köszönetét fejezte ki az egyház-
nak a negyven évvel ezelôtti, az azt megelôzô üldözések során, valamint nap-
jainkban is végzett szolgálataiért. A kormány és a nemzet köszöneteképpen az 
ingatlan átadásáról döntöttek, és a többszintes épület felújításához 400 millió 
forinttal járulnak hozzá –-- közölte Soltész Miklós.

Az államtitkár beszélt arról, hogy 1946-tól Billy Graham baptista hitszónok 
1977 szeptemberi magyarországi látogatásáig a magyarországi baptistáknak, 
keresztény hívôknek, egyházi vezetôknek sok-sok szenvedést, üldöztetést 
kellett megélniük.

Kádárék véres kezû diktatúrájukat oldani akarták, a kényszer változást 
sürgetett. Így került sor –-- mint mondta –-- Kádár János vatikáni látogatására 
1977 nyarán, majd 1977 ôszén érkezett Magyarországra „Amerika lelkipász-
tora”. A kommunisták akkor kimondták: Billy Graham prédikálhat, de cserébe 
visszakérjük a Szent Koronát.

A baptista egyház részérôl segítette a korona hazatérését Jimmy Car-
ter, az Egyesült Államok akkori elnöke, Billy Graham, Haraszti Sándor 
és Almási Mihály lelkészek. „Abban azonban nem vagyunk biztosak, hogy az 
akkori kommunisták közül akarva vagy akaratlanul kik voltak, akik ezt a 
hatalmas szolgálatot Isten tervében megtették” –-- fogalmazott Soltész Miklós 
hozzátéve: lehet, hogy nem tudták, de mégis részesei lettek a magyar nemzet 
megújulásának, a nemzeti tudat megerôsítésének. Nem tudták, és nem is akar-
ták esetleg, de a döntéssel hozzájárultak a kereszténység, a keresztény hit 
megmaradásához és annak megerôsödéséhez.

Azt mondta, a baptista egyházat a 32 bevett egyház részeként tartják számon, 
és az MBE erôsíti a keresztény hitet Magyarországon.

Papp János, az MBE elnöke arról beszélt, hogy az ajándék nem csupán 
öröm, hanem felelôsség és lehetôség is a szolgálatra. „Mi ezt szeretnénk a test-
véreinkért és az egész nemzetünkért szolgálatként végezni” –-- fogalmazott.

Elmondta, Billy Graham 1977-es magyarországi látogatását követôen szót 
emelt a magyar népért és a Szent Korona visszaadásáért. Három nappal az 
Egyesült Államokba történô visszaérkezése után Jimmy Carter „baptista 
amerikai elnök” aláírta a rendelet a magyar korona visszaadásáról. Három 
hónap múlva a Szent Korona már Magyarországon volt.

Az átadott épülettel a baptisták a nemzetért szeretnének szolgálni –-- jelen-
tette ki Papp János. Az ünnepség részeként az épület falán az átadásról szóló 
emléktáblát lepleztek le és megemlékeztek a Szent Korona hazatérésnek 40. 
évfordulójáról is.
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LENDVAI PAPAGÁJ 
KELT KI A JOBBIKOS 

KELTETÔBÔL
Magasabb fokozatba kapcsolt a Jobbik 

parlamenti frakciójának poéngyára. 
Közleményükben a következô két mon-
datot követték el: „Ne legyenek kétsége-
ink: ha a Fidesz-kormány maradna ápri-
lis után, Magyarországon elszabadulnának 
az energiaárak. Lassan mondjuk, hogy 
Orbán Viktor is megértse: ha a Fidesz 
marad, jön a villany- és gázárak növe-
kedése.”

Lassan mondjuk, hogy Lendvai Ildikó 
eltévedt papagájának szerepét betöltô, a 
fenti közleményt jegyzô Kepli Lajos, 
jobbikos országgyûlési képviselô is 
megértse: az Orbán Viktor vezette ma-
gyar kormány rezsicsökkentésnek kö-
szönhetôen tavaly Magyarországon volt 
a harmadik legalacsonyabb az áram ára 
és a negyedik legalacsonyabb a gáz ára 
az Európai Unióban.

Amióta huszonöt százalékkal csökken-
tette a kormány a gáz, az áram és a távhô 
árát, a magyar családok évente átlago-
san 170 ezer forintot takarítottak meg a 
rezsicsökkentéseknek köszönhetôen, 
összesen pedig mintegy 1100 milliárd 
forint maradt a családoknál 2013 ele-
jétôl.

A lassan mondott vicces közlemé-
nyekkel szemben, a fenti adatok lassan 
és gyorsan mondva is a tények kategó-
riába sorolhatók.

(Magyar Idôk)

A NÔVÉ OPERÁLT 
FÉRFI SZÜRREÁLIS 

TÖRTÉNETE
Nem lehet anyaként bejegyezni azt a 

transznemû nôt, akinek a még férfiként 
lefagyasztott spermájával megterméke-
nyített petesejtbôl született késôbb 
gyermeke –-- döntött a német legfelsôbb 
bíróság Karlsruhében.

A megdöbbentô történet szerint a 
transznemû felperes 2012-ben operál-
tatta magát nôvé, élettársa pedig három 
évvel késôbb hozta világra gyermeküket, 
miután a még férfiként lefagyasztott 
spermával megtermékenyített petesej-
tet beültették a méhébe.

Ez hihetetlen.
Pontosabban, hihetô, mert ez a valóság, 

de nézzük az eredményt:
–-- Adott egy immár nônek kinézô va-

laki (valami?), aki képtelen szülni, mert 
férfi volt. De agyilag van annyira gen-
der, hogy anyaként pereskedik…

–-- Élettársa biológiailag nô, aki nô-
vel(?), vagyis vele él együtt. A bírósági 
ítélet nem szól tudati állapotáról, tehát 
biológiai anyja ki tudja milyen genderes. 
Tény, hogy szült, vagyis anya.

–-- És adott egy szerencsétlen gyermek, 
akinek a bíróság szerint –- érdekes, hogy 
ki merészelte mondani –-- nincs két(!) 
anyja, de van egy biológiailag férfinak 
született, már jogilag nônemû biológiai 
apja, aki azért pereskedett, hogy anyja 
lehessen, és nyilván anyaként neveli. 
Vagyis a gyereknek a valóságban még-
iscsak két anyja van!

Az ész megáll, amikor ez a tudatot 
mérgezô, beteg genderelmélet Istent 
kezd el játszani! Gondoljunk csak bele, 
hogy mit mond majd gyermekének a 
mélyen tisztelt transznemû felperes:

–-- Egyetlenem, én vagyok az apád…
öööö, az anyád, illetve az apád, ja nem 
mégis az anyád… Belegondolni is 
félelmetes, hogy mi jöhet még ezután.

Méh átültetés, hogy két apja is lehessen 
majd egyszer egy másik szerencsétlen 
gyermeknek, vagy önmaga lehessen ap-
ja és anyja is?

(Magyar Idôk)


