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Lépten-nyomon halljuk a kü-
lönböző rendű és rangú állam-
polgárok szájából, olvassuk a
sajtóban, látjuk-halljuk a tele-
vízió képernyőjén, hogy 2004.
május 1-jétől az Európai Unió
tagja lesz /lett/ 10 európai ország,
köztük a Szlovák Köztársaság
és Magyarország is. Ezáltal a
mintegy 15 milliónyi magyarság
zöme ebbe az új emberiség-ka-
rámba került. Petőfi – a sokat
sejtő – valaha így fogalmazott:
„egy nyáj, egy akol...”

Az emberben akarva-aka-
ratlanul is felmerül a kérdés,
hogy eddig hol voltunk: Európá-
ban vagy azon kívül? Hadd ne
boncolgassam most ezt a nehe-
zen megválaszolható kérdést.

Nem az elképesztés kedvéért
állítom, kogy őseink már a
honfoglalás előtt kapcsolatba
kerültek az új erkölcsi értékren-
det képviselő-meghonosító ke-
reszténységgel. És a kalando-
zások? Ez sem minősíthető csu-
pán valamiféle rablássorozatnak
/ahogy ezt megátalkodott ellen-
ségeink próbálják elhitetni nem-
zetük tömegeivel/. Volt benne
egy jó adag ébresztő tapaszta-
latszerzés, amely a következő
nemzedékeket meggyőzte: Eu-
rópában valami új rend készül,
s ehhez – az élet érdekében –
alkalmazkodni kell. Szent István
királyunk ennek a nemzeti ta-
pasztalathalmaznak a tanulsá-
gaként rakta le több mint ezer
éve a magyar államiság és az
európaiság alapjait. Alkotmá-
nyában máig érvényes, példa-
értékű közösségszabályozó
gondolatokkal találkozunk, tör-
ténetesen a különböző etniku-
mok gyümölcsöző együttmű-
ködéséről.

A középkori magyar állam

politikai és kulturális arculata
vagy Mátyás király reneszánsz
udvara és humanista szemléle-
te arról tanúskodnak, hogy tér-
ségünk lépést tartott az európai
civilizációs irányzatokkal.

S amikor az országra rásza-
badult a török járom, a reformá-
ció mozgósító irányzataiba ka-
paszkodott a hazáját és az euró-
pai keresztény civilizációt vé-
dő magyarság és e térség más
ajkú közössége.

A Rákóczi-szabadságharc
is az európai kapcsolatok fris-
sítését-megerősítését szorgal-
mazta. Európai mércével is
mérhető minőségi munkát örö-
költünk a magyar felvilágoso-
dás kiválóságaitól. Az 1848/49-
es szabadságharc és az ezt vé-
gigkövető Petőfi-életmű ugyan-
csak méltó képviselete nemzeti
közösségünk értékteremtő küz-
delmeinek és európaiságunk-
nak.

Európai kötődéseink sorát
még bőven szaporíthatnánk szá-
mos közelmúltbeli történelmi
és kulturális fegyvertényünk
felsorolásával.

A hivatalosan is uniós taggá
váló magyar nemzeti közösség-
nek nem kell szégyenkeznie a-
miatt, hogy szegényes értékke-
lengyével csatlakozik ehhez a
terebélyesedő európai nagycsa-
ládhoz. Nem csak megalázko-
dó vendégmunkásokként és ki-
szolgáltatott bébiszitterekként
akarjuk járni Európa útjait. Van
más is – bőven – a tarsolyunk-
ban.

Szeretném hinni, hogy a
gondokon kívül üdítő ember-
séget is csöppentünk pénzbű-
völetű nyugati civilizációnk elég
gyakran fortyogó üstjébe.

Európa i  u tas

Az OTP Banka
Slovensko Ipolyságon

fiókot nyitott

Jelenségek 

Az OTP Banka Slovensko,
mely Szlovákiában jelenleg 60
fiókkal müködik, és a hazai
bankszférában egyre előkelőbb
helyet vív ki magának, április
22-én ünnepélyesen megnyitot-
ta ipolysági bankfiókját a taka-
rékpénztár egykori épületében.
A bank az épület felújított belső
terében oly környezetet alakított
ki, amely megfelel a XXI. szá-
zad elvárásainak.

Az ünnepélyes megnyitón
megjelentek a régió önkormány-
zatainak,intézményeinek veze-
tői, illetve a bank jelenlegi és
leendő ügyfelei is. Az OTP igaz-
gatótanácsát képviselték és a
vendégeket fogadták: Szalay

János mérnök, vezérigazgató-
helyettes, Wittman György el-
nökhelyettes és Fejes József

mérnök, a marketingért és a kül-
ső kapcsolatokért felelős szak-
osztály igazgatója.

Szalay János megnyitó be-
szédében röviden felvázolta a
bank tevékenységét, az elért
eredményeket. Utána Gyönyör

Teréz, az ipolysági bankfiók i-
gazgatója üdvözölte a vendége-
ket, majd bemutatta munkatár-
sait: Sági Mónikát, Križan Ja-

nettet és Michal Kardašt.
Az átadást jelképező szalag

átvágása után az ünnepség
résztvevői kötetlen beszélgetést
folytattak a bankfiók szolgál-
tatásainak és azok felhasználá-
sainak lehetőségeiről az OTP
vezetőivel és a bankfiók mun-
katársaival.
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