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A Páneurópa Mozgalom szerint földrészünk megha-
tározója a klasszikus görög demokrácia, a római jog, és 
a zsidó-keresztény gyökerek. Európai értékeink a felso-
roltakon alapulnak. E pillérek szilárdságát globális fej-
lemények veszélyeztetik, beleértve a földrészünkre irá-
nyuló ellenőrizetlen migrációt. Vitáink központjában 
áll, hogy képes-e Európa önazonosságát és vívmányait 
megőrizni? A válság kiküszöböléséhez arra van szükség, 
hogy helyreállítsuk az európai együttműködést a keresz-
tény szolidaritás és a párbeszéd jegyében. Ehhez politi-
kai akaratra és példaadásra van szükség. A 2016. szep-
temberében megtartott konferenciánk célja ennek szor-
galmazása, illetve a törekvések lendületbe hozása volt.

A konferencia föbb védnökei és támogatói voltak:

Fördős Attila, polgármester, Vác Város Önkormányzata
Beer Miklós, megyéspüspök, Váci Egyházmegye

Soltész Miklós, államtitkár,
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Frank Spengler, Konrad-Adenauer-Stiftung

A váci Önkormányzatnak külön köszönetet mondunk azért, 
hogy anyagi támogatásukkal a jelen kiadvány megjelenhetett, 
valamint köszönjük Cservenyák Péter fotoriporternek és Pálos 
Lászlónak az MPUE ellnökségi tagjának, hogy a konferencián 
készített felvételeiket rendelkezésünkre bocsájtották.

Az MPUE ismertetőjét kiadja az elnökség. 
Felelős vezető:
Dr. Andrássy Gábor elnök
Szerkesztőbizottság:
Aba Béla, Dr. Andrássy Gábor, W.-Nemessuri Zoltán
Tervezte: Pásztor Gyöngyi
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Hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

Kiadványunkban tisztelettel köszöntöm valamennyi barátunkat, köztük ősszel 
rendezett váci nemzetközi konferenciánk házigazdáit: Beer Miklós püspök atyát 
és Fördős Attilát, Vác város polgármesterét, valamint támogatónkat, Frenk 
Spengler urat, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi képviselet vezetőjét.

Az 1987-ben újjáalapított Magyar Páneurópa Unió talpra állását a nem-
zetközi szervezet örökös tiszteletbeli elnökének, Habsburg- Lotharingiai Ottó-
nak, továbbá néhány magyar Európa-barátnak köszönheti. Országos szervezet 
vagyunk, mely a nemzeti identitás megőrzése mellett kiáll a közös európai ér-
tékekért, a kontinens görög-római és zsidó-keresztény alapjaiért, mert meggyő-
ződésünk, hogy azokra lehet építkezni. A Magyar Páneurópa Unió pártoktól 
független, szabad társulás. Támogatja a földrész egységesülését és a természetes 
közösségeket, mindenekelőtt a családokat. Kiáll a szubszidiaritás, vagyis az el-
határozások lehető legalacsonyabb szintű meghozatala, azoknak a polgárokhoz 
legközelebb vitele mellett. Küzd a népek és népcsoportok önrendelkezéséért, il-
letve azok szabad társulásáért.

Hiszünk az európai patriotizmusban, mely nemzeteink békés együttélésé-
nek és fejlődésének alapvető feltétele. Világnézetünket a szolidaritásra alapu-
ló keresztényszociális eszme fejezi ki. A gazdaságban és a kultúrában versengő 
nemzetek határok nélküli Európáját akarjuk. Vállalt feladatunk a magyar- és 
Közép-európai értékek közvetítése, beleértve az Európai Unió déli és keleti irá-
nyú bővítését, a térség régióinak fejlesztését és az őshonos népcsoportok autonó-
mia- örekvéseinek támogatását. A Magyar Páneurópa Unió fővárosi és helyi 
egyesületei évente legalább száz programot szerveznek. Két-három évente ren-
dezünk nemzetközi konferenciákat, jelentős hazai és nemzetközi visszhanggal. 
Munkánk eredményeként a páneurópagondolat folyamatosan jelen van a szel-
lemi-és politikai életben. Idén ősszel szervezett váci konferenciánkon tíz ország 
képviselői jelentek meg, és tartottak emlékezetes előadást. Azt követően, novem-
berben került sor a 2016-os Eötvös József Sajtódíjunk átadására a Budai Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium Béke� -termében.

Ebben a kiadványban is szeretném megköszönni tagjaink és pártfogóink 
odaadó munkáját. Hiszem, hogy tevékenységünk a magyar-és az európai törek-
véseket egyformán szolgálja. Ehhez kívánok kitartást és jó egészséget itthon és 
külföldön minden barátunknak és segítőnknek.

Dr. Andrássy Gábor, elnök
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Fábián Nikoletta műsorvezető
köszöntötte a meghívottakat;
Fördős Attilát
Vác város polgármesterét,
Dr. Beer Miklós atyát,
Vác megyéspüspökét,
Soltész Miklós
államtitkárt,
Frank Spenglert
a KAS magyarországi képvise-
letének vezetőjét, valamint az 
MPUE elnökét Dr. Andrássy 
Gábort.

A konferencián a magyar résztvevőkön kívül Bosznia-hercegovinai, fran-
cia, horvát, macedón, német, osztrák, spanyol, svájci, és szlovén küldöttek, 
összesen 10 országból jelentek meg.

Dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye
megyéspüspöke:
 

Ennek a kedves duna-parti város-
nak egykor diákja voltam, s örülök 
hogy a város püspökeként térhet-
tem vissza. Azt hiszem, mindan-
nyian érezzük a mai Európában, 
hogy irányfényekre van szükség, 
melyek segítenek eligazodnunk. 
Édesanyám egyik megjegyzése ma-
radandó élményemmé vált. Azt 
mondta: kis� am, nézz az égre, lásd 

 
    

     
   

    
    

    
      
   

      
  

    

    
     

     
     

    
   

    
      

     
    

    
    

  
    

     
    

      
     

    
   

     
     

   
     

     

     
    
    

    
    
   

      
   

    
     
    

   
      

      
    

      
    

    
    

     

          
    

    
   

   

  
  

    

    
     

    
     
    

    
    

    
     

     
    

    
      

     
    

       
     

     
    

     
     

     
    

      
     

      
    

    
   

   
  

    
      

   
    

    
      

    
     

     
     

   
     
     

    
     

   

Fördős Attila
Vác polgármestere:

Európa népei az elmúlt 2.000 év so-
rán szellemi és � zikai értelemben 
is számtalan értéket halmoztak fel, 
majd a háborúk során részben el is 
pusztították. 1923-ban megszüle-

- ELSŐ NAP -
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meg a sarkcsillagot. Tőle tanultam, 
ahhoz, hogy utat találjunk, szük-
ségünk van rá. Nekünk keresz-
tényeknek Európában a sarkcsillag 
egyértelműen Jézus Krisztus szemé-
lyét jeleníti meg. “Ego sum via, et 
veritas, et vita” vagyis Én vagyok 
az út, az igazság és az élet. Szívből 
kívánom a nemzetközi konferen-
cia résztvevőinek, lélek-ben biza-
kodjunk, halljuk meg az iránymu-
tatást, és Európa jövőjéért közösen 
munkálkodjunk.

tett a gondolat, hogy Európa né-
pei kezdjenek párbeszédet a béke 
fenntartásáért és a gyarapodásért. A 
páneurópai gondolatnak óriási je-
lentősége volt a múltban, s ugyan-
úgy napjainkban is. Örülök hogy az 
MPUE nemzetközi konferenciájá-
nak városunk ad otthont.



   

  
  

 

 
   

 
 

 

 
  
  

      

Kitüntetések átadása

A kitüntetéseket Dr. Andrássy Gábor Ph.D, MPUE elnök adta át:

Páneurópa lovagkereszt Aba Béla, Budapest - Páneurópa érdemkereszt Csák Krisztina, Budapest
Diploma Honoris Causa kitüntetés Dr. Dénes Tibor, Sárvár - Dr. Baka Levente, Budapest
Vilimné Janák Ilona, Budapest - Dr. Debreczeni László, Pécs - Sarodi Ilona, Tapolca

Elnöki Dícséret Szabó Éva, Sárvár - Pajor Géza, Sárvár - Fischli Györgyné, Pécs
 Dr. Szepes Éva, Pécs - dr. Tamus Katalin, Budapest - Dr Görcsösné Dr. Takács Gizella, Tapolca

 Kajtár Lászlóné, Tapolca - Kőszegi Istvánné, Tapolca - Csiszér Annamária, Budapest
Molnár Erika, Tapolca - Belényesi Csaba, Tapolca

Laudációt mondtak:
Dr. Grünwald Anna, a Magyar Páneurópa Unió alelnöke, a pécsi szervezet elnöke, a Nemzetközi

Páneurópa Unió vezetőségének tagja
Molnár Erika, a Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezetének elnöke

Wodianer Nemessuri Zoltán, alelnök, Magyar Páneurópa Unió
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A kerekasztal további résztvevői:

Dr. Beer Miklós
római katolikus megyéspüspök,
Váci Egyházmegye

Borsi Attila
református lelkész, Vác-Felsővárosi 
Református
Egyházközség.
Egyetemi adjunktus,
Károli Gáspár
Református Egyetem

Csuka Tamás
ny.református tábori püspök,
Vác-Alsóvárosi Református Misszió,
Egyházközösség

Kerekasztal a váci régió történelmi egyházak képviselőivel

 

         

          
            
            
            

                
           

      

 
             

   
        

      

Moderátor:

Bánhidi Vajk
történész, tanár, Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium, Esztergom

Hollik István
országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP: 

Magyarország kulturális, gazdasá-
gi és politikai értelemben is európai 

állam. Ezért érdekünk, hogy a föld-
rész gyarapodjon és sikeres legyen. 
Ehhez azonban újra fel kell lelnie 
keresztény identitását, mely ab-
roncsként fogja össze országain-
kat. 

Ma azonban a migráció radiká-
lisan megváltoztatja a népesség ösz-
szetételét, mely súlyos társadalmi 
problémákhoz vezet. A politikai 
korrektség gúzsba köti a nagy or-
szágok vezetőit, akik képtelenek az 
EU-t kivezetni a gazdasági és a mig-
rációs válságból. 

Mi magyarok nehéz helyzetben 
vagyunk. Úgy kellene fejlődnünk, 
hogy a jómódú, számunkra közel 

két évszázada példakép országok fo-
lyamatosan hátrálnak. Míg nálunk 
a hírek gazdasági növekedésről, biz-
tonságról és béremelésről szólnak, 
Nyugat-Európában terrortámadás-
okról, szélsőséges politikai pártok 
térnyeréséről és elégedetlenkedő ál-
lampolgárokról beszélnek. 

Térjünk vissza a józan ész poli-
tikájához. Az európai kihívások-
ra csak így tudunk helyes válaszo-
kat adni. Mi kimondtuk: megvéd-
jük állampolgárainkat, mivel nem a 
gondokat kívánjuk Európába hoz-
ni, hanem a segítséget kell odavin-
ni, ahol gondok vannak, vagyis a 
háború sújtotta térségekbe.
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Detre János
evangélikus parókus lelkész, Váci 
Evangélikus Egyházközség

Meláth Attila
Baptista lelkész, Váci Baptista 
Gyülekezet

Turai János
elnök,
Váci Zsidó Hitközség



   

  
  

 

 
   

 
 

 

 
  
  

      

Kitüntetések átadása

A kitüntetéseket Dr. Andrássy Gábor Ph.D, MPUE elnök adta át:

Páneurópa lovagkereszt Aba Béla, Budapest - Páneurópa érdemkereszt Csák Krisztina, Budapest
Diploma Honoris Causa kitüntetés Dr. Dénes Tibor, Sárvár - Dr. Baka Levente, Budapest
Vilimné Janák Ilona, Budapest - Dr. Debreczeni László, Pécs - Sarodi Ilona, Tapolca

Elnöki Dícséret Szabó Éva, Sárvár - Pajor Géza, Sárvár - Fischli Györgyné, Pécs
 Dr. Szepes Éva, Pécs - dr. Tamus Katalin, Budapest - Dr Görcsösné Dr. Takács Gizella, Tapolca

 Kajtár Lászlóné, Tapolca - Kőszegi Istvánné, Tapolca - Csiszér Annamária, Budapest
Molnár Erika, Tapolca - Belényesi Csaba, Tapolca

Laudációt mondtak:
Dr. Grünwald Anna, a Magyar Páneurópa Unió alelnöke, a pécsi szervezet elnöke, a Nemzetközi

Páneurópa Unió vezetőségének tagja
Molnár Erika, a Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezetének elnöke

Wodianer Nemessuri Zoltán, alelnök, Magyar Páneurópa Unió
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Válság 2016

Dr. Vejkey Imre
elnök, Magyar Páneurópa Unió Etikai
Bizottsága, országgyűlési képviselő:

Kontinensünk jövője jórészt azon 
áll, hogy Európa hajlandó-e felhagy-
ni a létalapját képező kereszténység 
megkérdőjelezésével. A földrészt év-
tizedek óta gyöngíti, hogy vezetői a 
hagyományos értékeket módszere-
sen irtják. 

A tömeges migráció nemcsak 
jogellenes, de szervezett és agresz-
szív. Napjainkban telepesek százez-
rei tartanak Németországba, Angli-
ába, Dániába és Svédországba. Tö-
megek készülődnek, köztük megál-
lapíthatatlan számú hadviselt � atal, 
sokan közülük a szélsőséges Iszlám 
harcosai. Csak Líbiából 1 millió 

ember szeretne átjutni a kontinens-
re. Törökországi táborokban 3 mil-
lió ember várakozik. Míg a Közel-
keleten és Észak-Afrikában közép-
kori jellegű vallásháborúk dúlnak, 
egyes politikusok a migrációs hul-
lámot nemcsak ösztönzik, hanem 
saját céljaik szolgálatába állítják. A 
hadszínteret kiterjesztik Európá-
ra, sőt, importálják a síita-szunnita, 
török-kurd, és az egyéb nemzeti és 
törzsi ellentéteket.

A schengeni határok szabad át-
járhatósága több, mint kérdéses, 
mert a tagállamok egy része a bel-
ső határokat újfent őrizteti, illetve 
mélységi ellenőrzéseket folytat. Ez-
zel sérül az Európai Unió egyik alap-
elve, a szabad munkaerőáramlás. A 
migráció Európát lépésről-lépésre 
destabilizálja. Földrészünk vezetése 
lejáratódott, mivel nem képes meg-
védeni külső határait és lakosságát. 
Ezzel a politikával az EU globális 
szerepe is alapvetően gyengül.

Brüsszel diktátumokkal operál, 
hiszen alapjogokat érintő kérdések-
ben nem igényli az EU polgárok vé-
leményét, továbbá a nemzeti parla-
mentek megkerülésével hatáskörébe 
nem tartozó kérdésekben dönt. A 
kvóta tétje népeink jövője, kultúrája 
és biztonsága. Napjainkban a kon-
tinens terrorfenyegetettsége nagy-
ságrendekkel romlik. Mindezekkel 
egyidőben az EU a multinacionális 
cégekkel zárt ajtók mögött tárgyalja 
a Transzatlanti Szabadkereskedelmi 
Egyezményt (TTIP), mely mind-
annyiunk bőrére megy. Ez a gigá-
szi tőkekoncentráció a globalizáció 
motorja, mely nem orvosolja Euró-
pa gazdasági problémáit.

Az EU bővítése elakadt. Johan-
nes Hahn szomszédsági politikáért 
felelős európai biztos kijelentette, a 
következő tíz évben a tagállamok szá-
ma nem fog gyarapodni. Ez az Unió 

további gyengülésével jár. A Közép-
európai országok úgy vélik, a bőví-
tési folyamat nem állhat le. Az EU-
nak tárgyalnia kell a csatlakozni kí-
vánó országokkal, méghozzá hang-
súlyosan.

Mi, akik keresztény szemszögből 
tekintünk Európára, úgy véljük, ha-
gyományos értékeinket vissza kell 
építenünk az Unió és nemzetállamai 
gyakorlatába. A kihívásokra ezek 
nélkül sem az EU intézményei, sem 
tagállamai nem adhatnak adekvát 
válaszokat. Térjünk vissza az alapí-
tó atyák, Konrad Adenauer, Robert 
Schuman, és Alcide de Gasperi tézi-
séhez: Európa vagy keresztény lesz, 
vagy nem lesz.

A legújabb kori népvándorlás 
mihamarabb lelassítandó, majd le-
állítandó, mert súlyosan veszélyez-
teti identitásunkat. A tagállamok 
között helyre kell állítani a munka-
erő zavartalan áramlását.

A népvándorlás nem(csak) hu-
manitárius kérdés, hanem szabályos 
térfoglalás. A termékenység külön-
bözősége a bevándorlók és az ősho-
nos lakosság között akkora, amek-
korával Európa nem képes megbir-
kózni. Ezért szabjunk gátat a kon-
tinens vallási, kulturális és etnikai 
térképe átrajzolásának. Nem cé-
lunk, hogy nemzetek feletti euró-
pai egyesült államok jöjjön létre. 
Ezzel szemben célunk, hogy az EU 
fogadja vissza keresztény hagyomá-
nyainkat és szellemiségünket, védje 
meg határait és lakosságát. Alkosson 
egy új európai jóléti- és stabilizáci-
ós programot, mellyel ismét glo-
bális tényezővé válhat. Szorgalmaz-
za a szerves fejlődést és a társadalmi 
békét. Csakis a nemzetállamok át-
ruházott hatásköreiben működjön, 
továbbá folytassa az EU bővítési po-
litikáját, mert kontinensünk kizáró-
lag annak révén erősödhet meg.

   

   

  
   

  
    

  
  

  

 
   

Mislav Jezic
egyetemi tanár, akadémikus, a Nem-
zetközi Páneurópa Únió alelnöke
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Jelenlétem egyik oka a közös euró-
pai jövőről való gondolkodás, a má-
sik a meghívó szervezet. A MPUE 

garancia arra,  hogy  az  együttgon-
dolkodás a lehető legmagasabb szín-
vonalú lesz. A harmadik ok a kon-
ferencia  bátor címválasztása, vagyis  
Európa visszahódítása. Számomra 
ez a fajta egyenes beszéd a “politikai 
korrektségtől” megcsömörlött EU-
képviselőként kifejezetten inspirá-
ló. Máshoz vagyunk szokva Brüsz-
szelben. 13 éve képviselem Magyar-
országot az EU Parlamentben, így 
testközelből láthattam, hogyan ala-
kult át az egykori szovjet blokk ál-
tal soká vágyott Nyugat-európai vi-
lág. Jelen voltam az EU parlament-
ben, mikor a terroristák felrobban-
tották a közeli Maelbek metróállo-
mást. A fejetlenségben csöppet sem 
tűnt túlzásnak, hogy az EU ostrom 
alatt áll. Brüsszel egyre kevésbé az a 

 

  
    

  

    
    

     
   

      
  

  
    

    
   

   
    

   
     

     
     

    
    
     

   
    
    
    

     
  

     
      

 
    

    
      

     
   

      
     

   
   

    
     

      
   

   
   

      
    

   
     
     

    
  

   
     

     
   

   
     

    
    

  
    

    
     

     
       

    
     

      
     
   

    
    

    
     

    
      

    
    

     
     

     
  
    

   
   

    
     

  
   

    
   

     
    

    
     
     
   

    
     

      
   

    
     

     
    

   
       

    
   
     
   

    

Fogadás és kulturális program

Vendéglátó:
Fördős Attila, Vác polgármestere
Közreműködik
Dónusz Katalin ének,
Cs. Nagy Ildikó zongora

Köszöntők:
Fördős Attila, polgármester,
Soltész Miklós, államtitkár, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Alain Terrenoire, elnök,
Nemzetközi Páneurópa Unió

Európa visszahódítása
Kihívások és veszélyek 

 
    

   

Soltész Miklós államtitkár:

Képesek vagyunk-e úrrá lenni a 
zűrzavaron? Tudjuk-e, hogy a 
Páneurópa Unió címere mit jelké-
pez? (Szűz Mária 12 csillagát). Em-
lékszünk-e arra, hogy az EU elődjé-
nek alkotói a békére, a keresztény-
ségre és a közösségre építettek? Eh-
hez képest néhány tény: az Egye-
sült Királyság területén több, mint 
1.800 muszlim imahely, illetve me-
cset van. Franciaországban ez a 

szám 2.500, míg Németországban 
2.600. Ugyanakkor az utóbbi idő-
ben több ezer keresztény templom-
ból lett jó esetben kulturális intéz-
mény, rosszabb esetben mulatóhely, 
vagy kocsma.

Ha tehát kereszténységről beszé-
lünk, két dolgot kell egyszerre gya-
korolnunk: egyfelől a szolidaritást, 
másfelől hitünk és hagyományunk 
megvédését...

Gyürk András
a Fidesz EU parlamenti frakcióvezetője :

Dr. Horváth Attila
egyetemi docens, ELTE Állam-
és Jogtudományi Kar 
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Kerekasztal
Európai biztonsági problémák, kérdések és válaszok

Kondor Katalin moderátor, Földi László, titkosszolgálati szakértő,
Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója

-   
      

            
     

város, aminek ismertük. Mostaná-
ban inkább hasonlít a Közel-kele-
ti híradásokból ismert képsorokra: 
négyes csoportokban járőröző, állig 
felfegyverzett katonák, a nagyobb 
kereszteződésekben katonai jármű-
vek, szirénák.  A minap kérdezték, 
milyen messze lakom az EU parla-
menttől. Azt válaszoltam, napszak-
tól függ. Reggel 10, este több, mint 
30 perc. Még a belvárosban is talál-
hatók olyan területek, amelyeken 
nem tanácsos este keresztül sétálni. 
Ezeket nevezik no go zónáknak.

Brüsszel Molenbeek negyedé-
ből, erről a hat négyzetkilométeres 
területről indult ki az összes terror-
támadás.  Szocialista polgármeste-
re 20 év alatt 30%-kal növelte meg 

a kerület népességét, csupa beván-
dorlóval. Multikulturalizmusról be-
szélt, szavazatszerzésről nem. Mos-
tanra Molenbeek dzsihadista kikép-
ző központtá vált.

Az EU válságnak, a migráció 
sokkal inkább tünete, mintsem 
oka. Ugyanezt gondolom a gazda-
sági válságról is: tünet, nem pedig 
ok. Amiről érdemes beszélni, az az 
identitás-válság. Ferenc pápa más-
fél éve az EU parlamentben felidéz-
te Ra� aello Athéni iskola című fres-
kóját. A képen Arisztotelesz és Pla-
tón állnak. Arisztotelesz előre mu-
tat, a realitás irányába, Platón fölfe-
lé, az ideákhoz. A Szentatya szerint 
e két megközelítés tette naggyá és 
sikeressé Európát. Csakhogy a len-

dület megtört. A kontinens mai jel-
lemzője a lélektelen bürokrácia és a 
posztnemzeti technokraták. Az EU 
és néhány erős tagállama mintha el-
vesztette volna az életkedvét.

Ezt szimbolizálja az EU parla-
ment épülete is. Rideg plaza, kiis-
merhetetlen labirintus. Noha az EU 
alapításakor még létezett stabil, át-
tekinthető  identitás. Az alapot pe-
dig az EU keresztény szellemi örök-
sége adta. Ez volt az az idea, ami-
re a politikai konstrukció épült. A 
jogok felelősséggel párosultak; ez a 
kereszténydemokra alapító atyák 
számára magától értetődő volt. 
Egyikük, Robert Schumann akkor 
azt mondta: „Európa keresztény lesz, 
vagy nem lesz”.

Kondor Katalin:
A beszélgetés vezetőjeként nem 

illő szóba hozni, de egyre érkeznek  
az elismerések azoktól a magyarok-
tól, akik a külföldi vendégekkel is 
kapcsolatban állnak, s a maguk, va-
lamint az ő gratulációjukat tolmá-
csolják. Köszönik, hogy végre nem 
„politikailag korrekt”, vagyis mellé-
beszélő és ködösítő véleményeket, 
hanem objektív elemzéseket hallot-
tak. Többen kiemelték Orbán Ba-
lázs megállapításait, melyek az euró-
pai vezetők zömének alkalmatlansá-

gát említették. Orbán Balázs és Föl-
di László arról is beszélt, hogy há-
borúban állunk a kontinensünk el-
leni inváziót kiötlőkkel, ha a har-
cot nem is hagyományos eszközök-
kel vívjuk.  Az óriási tömeg Euró-
pába áramlása maga a hadművelet. 
Földi László szavai szerint abszurd 
és példátlan, hogy a megtámadott 
fél, azaz Európa nem védekezik. Az 
EU-vezetés a háború tényét sem is-
meri el. A jelenség okait ködösítik, 
vagy tagadják, ami elfogadhatatlan. 
Európa erősödése szemben áll a glo-

bális tőke érdekeivel. Márpedig a 
menekülthullám visszaveti és hát-
ráltatja a befogadó országok fejlődé-
sét, de a mindennapok nyugalmát 
is. Következtetés: ebben a háború-
ban Európa vesztésre áll. Így hát a 
védelem megszervezéséből egyetlen 
országot sem lehet kihagyni. Új biz-
tonságpolitikai stratégiára van szük-
ség. Jövőnk azon múlik, lesz-e veze-
tőinkben annyi éleslátás, hogy a ki-
hívással szemben felvegyék a kesz-
tyűt. Ma ugyanis épp az ellenkező-
jét tapasztaljuk.
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Dr. Grünwald Anna
a Magyar Páneurópa Unió alelnöke: 

A XXI. század elején, közel 100 év-
vel a páneurópa eszme megszületése 
után szervezetünk változatlan célja 
Európa egysége, négy alapvető elve 
pedig a szabad akarat, a keresztény 
gyökérzet, a szociális felelősségválla-
lás és az európai integáció iránti el-
kötelezettség.

Földrészünk és a római biroda-
lom a görög kultúrára épült. Az an-
tik � lozó� a és tudományos gondol-
kodás vált a feltörekvő birodalom 
szellemi bölcsőjévé, amely máig 
meghatározza az európai gondol-

kodást. Róma pedig jogrendjével 
képezte kontinentális törvénykezé-
sünk alapjait. Ám a legmélyebb ha-
tást a zsidó-keresztény értékeknek  
köszönhetjük. Ezután nem kérdés 
mi okozta Róma bukását. Erkölcsi-
szellemi romlás, vagyis az értékvilág 
megsemmisülése.

A páneurópa-eszme ma is az, 
ami létrejöttekor: az ember határo-
kon túlterjedő szabadsága, valamint 
a közösségi, a nemzetállami- és az 
egyéni szabadságjogokkal párosuló 
felelősség.

Vanja Gavran
elnök, Páneurópa Unió,
Bosznia-Hercegovina: 

Örülök, hogy ismét együtt lehe-
tünk magyar barátaink konferenci-
áján. Nem csak a meghívást köszö-
nöm, hanem a támogatást is, mely-
ben szervezetünket és országunkat 
részesítik, az Európai Unióba veze-
tő úton. A megbeszélés tárgya Bosz-
nia-Hercegovina szemszögéből kü-
lönösen fontos. 

2013-ban, 22 év után került 
sor népszámlálásra, az eredménye-
ket azonban csupán néhány hó-
nappal ezelőtt hozták nyilvánosság-
ra, súlyos küzdelem után. Kiderült, 
hogy országunkban ma 3,5 millió-

an élnek. A lakosság száma a hábo-
rú előtt 4,4 millió volt. Ez egyrészt 
a harcok következménye, másrészt a 
folyamatos elvándorlásé. A háború 
alatt több mint 100.000 ember halt 
meg.  Bosznia-Hercegovina etnikai 
összetétele is megváltozott. Három 
nemzetiség alkotja:  muszlim bos-
nyákok, ortodox szerbek, és katoli-
kus horvátok. 

Az ország demográ� ai szerkeze-
tét a háború utáni helyzet is jelentős 
mértékben befolyásolta. A Daytoni 
Egyezmény túlságosan szűk, mind 
politikai, mind gazdasági értelem-
ben. Ennek ellenére Európa egyik 
legszebb országában az emberek 
igyekeznek boldogulni. Bosznia-
Hercegovina egy kis ország nagy 
problémákkal. Ám ha nem lenne 
fontos, senki sem foglalkozna vele. 
Húsz évvel a háború után Bosznia-
Hercegovinának van egy főképvise-
lője, aki az összes kormányzati szerv 
fölötti hatalmat gyakorolja. Egyre 
kevésbé, de tíz éven át uralkodott, 
legtöbbször a lakosság kárára. Bosz-
nia-Hercegovina ma még nem önál-
ló, sőt az elmúlt évek eseményeinek 

     
      

     

- MÁSODIK NAP -
Páneurópaiság. A tradícionális görög-római-zsidó-keresztény értékek. I. rész.
Szekcióelnök: Dr. Grünwald Anna, a Magyar Páneurópa Unió alelnöke, a pécsi szervezet elnöke,

a Nemzetközi Páneurópa Unió elnökségi tagja
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Pavo Barisic
egyetemi tanár, a Horvát Páneurópa 
Unió elnöke, a Nemzetközi Páneurópa 
Unió főtitkára

Laris Gaiser
a Szlovén Páneurópa Unió elnöke,
a Nemzetközi Páneurópa Unió
elnökségi tagja
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Rainhard Kloucek
az Osztrák Páneurópa Mozgalom 
főtitkára:  

Európában túlsúlyban vannak azok 
az erők, melyek a politikai szabad 
akaratot a jogállamiság fölé eme-
lik. Ám ahol a bürokrácia elsődle-
ges, ott a nemzeti egoizmus és pro-
tekcionizmus szembe kerül a szabad 
kereskedelemmel, átalában az euró-
pai ideákkal. Jogállamiság az, ahol 
a politika és a jog szorosan össze-

kapcsolódik. Ezt az állapotot újra és 
újra el kell érnünk. Európa három 
dombra épült; a Golgotára, az Ak-
ropoliszra és a Capitoliumra; vagyis 
a kereszténységre, a görög � lozó� á-
ra és a római jogra. Ebből adódik a 
szubszidiaritás, vagyis a döntéshoza-
tal decentralizálása, annak a polgá-
rokhoz a lehető legközelebb vitele. 
A magántulajdon és a gazdasági sza-
badság adja  Európa karakterét. Ám 
a magántulajdon önálló kezdemé-
nyezést jelent.

Szabadság és felelősség szoro-
san összetartoznak. Szabadság nél-
kül nincs felelősség, ugyanakkor fe-
lelősség nélkül szabadság sincs. Eu-
rópa ismerte a háborúkat, a megosz-
tottságot és a nemzetek feletti biro-
dalmakat  melyeket nehezen sike-
rült meghaladnunk. A nacionaliz-
mus  tehát az egységes Európa an-
titézise.
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Andreas Raab
a Német Pánuerópa Unió alelnöke

Marjan Gjorcev
a Macedóniai Páneurópa Unió elnöke, 
Macedónia szó� ai nagykövete

Páneurópaiság. A tradícionális görög-római-zsidó-keresztény értékek. II. rész.
Szekcióelnök: W.-Nemessuri Zoltán, a Magyar Páneurópa Unió alelnöke

Laszlo Ponyiczky, a Magyar Páneurópa Unió tagja
Anne-Marie Eyben-Fankhauser, a Svájci Páneurópa  Unió elnöke

Carlos Uriarte Sanchez, a Spanyol Páneurópa Unió I� úsági Szervezetének alelnöke, a Nemzetközi Páneurópa Unió 

tükrében úgy tűnik, társadalmilag 
mindinkább instabil. Ezért az al-
kotmánytól a gazdaságig átfogó re-
formokra van szükség. Idén febru-
árban nyújtottuk be EU-tagjelölt 
kérelmünket. Reméljük, hogy a tár-
gyalások hamarosan megkezdőd-
nek, s előbb-utóbb az európai csa-

lád tagja leszünk. Országunkban 
három kultúra keveredik. Olyan ez, 
mint a kenyérsütés. A víz, a liszt, az 
élesztő és a só különböző karakterű-
ek, de összegyúrva eggyé válnak. Ma 
így fest  Bosznia-Hercegovina, és 
ilyen volt évszázadokon át. Ha egy 
helyet kellene keresnünk ahol a há-

rom világvallás a nehézségek ellené-
re folyamatosan együtt él, az Bosz-
nia-Hercegovina. E vallások üze-
nete leginkább az „embernek lenni 
mindenek felett” mondásban tapasz-
talható. Szent Teréz Anya mondta: 
„Gyermekem, légy bármi, ami lenni 
akarsz, de elsősorban, ember légy”.

10



 
    

  

    
      

    
     
      

     
   

     
      

      
      

     
     

      
        

   
    

     
     

      
   

 
   

   
    

    
     

     
    

   
      

Carlos Uriarte Sanchez 
i� úsági elnök,
Spanyol Páneurópa Unió:

Valóban kihívások és veszélyek ide-
jét éljük. Ám egyvalamit megta-
nulhattunk Habsburg-Lotharingiai 
Ottótól: az optimizmus fontossá-
gát. Azt, ami a válságban is meglátja 
az új lehetőségeket.

Napjainkban Európa válaszút-
hoz érkezett. Ezért járjunk élen, 
hogy a bővítési folyamatba mi-
nél több országot lehessen bevon-
ni. Polgáraink között terjesztenünk 
kell az európai patriotizmus eszmé-
jét. Határozottan képviseljük ke-
resztény értékeinket. Szent II. Já-
nos Pál Pápa tanítása nyomán gon-

dolatainkat terjesszük, ne erőszakol-
juk. Hirdessük, hogy kereszténység 
és demokrácia ugyanazon érem két 
oldala. Építsük a demokráciát, mely 
támogatja a jogállamot, a szociális 
piacgazdaságot, a szubszidiaritást, 
a szolidaritást, jólétet, és az emberi 
méltóságot, mindazt, amit az Egy-
ház és a keresztény hit inspirál. Le-
gyen magától értetődő az élet mél-
tósága, annak védelmezése a kez-
detektől egészen a természetes ha-
lálig, beleértve meg nem születet-
tek jogát. Egyben óvakodjunk a ha-
lál kultúráját terjesztő jogalkotástól. 
Biztassuk a politikusokat a család 
védelmére, olyan társadalmi szerke-
zet létrehozásával, mely egyensúlyt 
teremt a család és munkahely kö-
zött, egyúttal növeli a születésszá-
mot, hogy megállítsa a kontinens 
demográ� ai hanyatlását. A házasság 
fér�  és nő között köttessen, a gyer-
mek pedig legyen a család társadal-
mi hozzájárulása.

Mi páneurópaiak csatát nyer-
tünk a nácizmus és a kommuniz-
mus felett. Ma a kultúra és okta-
tás területén érdemes munkálkod-
nunk. Kalkuttai Szent Teréz Anya 
szavait idézem: „Egy sötét alagút-

ban csak két lehetőség létezik: vilá-
gosságot gyújtani, vagy kioltani azt”. 
A Spanyol Páneurópa Unió elnö-
ke, Gerardo Fernández-Albor így 
fogalmazott: „Európa a Santiago de 
Compostela-ba tartó zarándoklaton 
született”. Szent II. János Pál Pápa 
1982. novemberében innen üzente: 
„Santiagoból szólok hozzád vén Eu-
rópa, egy szeretetteljes kiáltással: ta-
lálj vissza önmagadhoz. Fedezd fel 
a gyökereidet. Éleszd újra az ősi ér-
tékeket, melyek naggyá tették tör-
ténelmedet, jelenlétedet más konti-
nenseken pedig oly kedvezővé. Építsd 
újjá szellemi egységedet, a más vallá-
sok iránti tisztelet és az eredendő sza-
badság jegyében. Add meg Cézárnak 
ami Cézáré, és Istennek, ami Istené. 
Ne légy büszke hódításaidra anélkül, 
hogy tisztában lennél negatív követ-
kezményeivel. Ne szomorkodj a világ-
ban való nagyságod hanyatlása felett, 
vagy a társadalmi és kulturális vál-
ság miatt, melytől jelenleg szenvedsz. 
Még mindig lehetsz a civilizáció vilá-
gítótornya és a haladás ösztönzője. A 
többi kontinens � gyel téged és választ 
vár tőled, ugyanazt melyet Szent Ja-
kab adott Krisztusnak: Igen, meg tu-
dom tenni!”.
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NYILATKOZAT
Mi a Magyar Páneurópa Unió tagjai a 2016. szeptember 9-11 között Vácott rendezett, az „Európa visszahódítása: 

kihívások és veszélyek” című Nemzetközi Konferencián a következő nyilatkozatot fogadjuk el

Megállapítások
1.  Az Európai Uniót is érinti az a hatalmas tőkekoncentrálódás, amelynek hatására a javak egyre nagyobb hányada  
kerül a Földlakók egyre kisebb csoportjának tulajdonába. Ez megnehezíti az elmaradottabb országok felzárkózását és 
megakadályozza a szegénység felszámolását. A globalizációnak globális szolidaritást is kell jelentenie a mindenkinek kijáró 
általános emberi jogoknak megfelelően, keresztény megfogalmazásban: a közös istengyermekség alapján.
2.  Az egyéni jogok hangsúlyozása mellett háttérbe szorult a társadalmi tudat és a kötelezettségvállalás. Ez több ezer 
éves civilizációnk pusztulásához vezet. 
3.  Az EU elutasította a kontinens keresztény gyökereit. Ennek következtében nincsenek szellemi alapjai.
4.  Az EU jelenlegi vezetése azt is tagadja, hogy az európai felelősség nemzeti felelősségvállalásokból, azaz szuverén 
országok közös döntéseiből tevődik össze. Ennek tulajdonítható az EU-vezetés felelőtlen migrációs politikája: óriá-
si tömegek beáramlása, valamint a törekvés, hogy a bevándorlókat – akaratuk és a tagállamok szándékai ellenére 
- országokra lebontva terítsék szét.
5.  Az Európai Unió bővülése lelassult, számos csatlakozni kívánó ország reménytelenül várakozik.

Javaslatok
1.  Az európai piacok méltányos szabályozásra szorulnak.
2.  A társadalmi érdek és a közösségi tudat prioritását el kell ismerni, mivel ez nem ütközik az egyéni jogok védelme 
iránti elkötelezettséggel. 
3.  Ideje visszatérni a kontinens szellemi alapjához: a keresztény erkölcsiséghez. Erről az alapról kiindulva a nemzeti és a 
közös európai tudat összehangolható, hiszen a kettő nem kizárja, hanem gazdagítja egymást. A nemzetállamok lebontását 
meg kell akadályozni, ugyanakkor jogilag és erkölcsileg szuverén döntéseik akadályozásának véget kell vetni.
4.  A cselekvés halogatása a szélsőséges pártoknak és mozgalmaknak kedvez. Ezért új Európai Szerződés alapján az 
EU döntéshozó mechanizmusát mielőbb át kell alakítani.
5.  A konferencia elkötelezett a nyugat-balkáni országok mielőbbi EU csatlakozása mellett, ezért szorgalmazza en-
nek a folyamatnak a felgyorsítását.

Városnézés, fogadás
Vendéglátónk Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke
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Székely program
Beszámoló a kézdiszéki székely kisgyermekek nyaraltatásáról

Előzmények

A terv 2012-ben vetődött fel Kézdivásárhelyen a “Magyarország gazdasági 
térképekben – 1920” c. album bemutatójára szervezett erdélyi körút során. 
Résztvevői Aba Béla, Bedő Árpád, W.-Nemessuri Zoltán és Zsigray Zsolt 
voltak. Az elképzelés a Székely Nemzeti Tanács alelnökével, Péter János úr-
ral folytatott tárgyalás után Budapesten körvonalazódott. 2013-ban sikerült 
18-18 gyermek magyarországi vendéglátásának anyagi hátterét biztosítani, 
tartalmas program és felügyelet biztosítása mellett. A MPUE immár ne-
gyedik éve szervezi a székely gyerekek fogadását. 2015-ben és 2016-ban 
számuk 40 főre emelkedett.

A szülők felkeresésére a Székely Nemzeti Tanács vállalkozott. 12-15 
éves falusi gyerekek kiválasztását javasoltuk. A program azt is célozta, 
hogy az SzNT ismertsége nőjön. Lényegesnek tartottuk, hogy azok a 
lányok-� úk jöjjenek, akik anyagi viszonyai magyarországi nyaralást nem 
tesznek lehetővé. S hogy élményeik ne merüljenek feledésbe, a gyerekek 
jegyzetelnek, majd hazaérkezve beszámolót írnak, melyeket a HITEL folyói-
rat szerkesztőbizottsága értékel. Dolgozatuk alapján oklevelet kapnak, míg 
az első három helyezett díjakban részesül, melyeket az SZNT képviselője 
Kézdivásárhelyen ünnepélyes körülmények között ad át. 

Eddigi támogatóink:

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere
Budai Ciszterci Rendház, Szt. Imre Alapítvány, és a hívek
Dr. Ho� mann Tamás, Budapest XI. kerület polgármestere

Dr. Láng Zsolt, Budapest II. ker polgármestere
Dr. Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerület polgármestere

Kondor Géza, Révfülöp polgármestere
Dr. Seifert Tibor az ELTE Kollégiumai főigazgatója

Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere

A program céljai:

- az érdeklődés felkeltése a közös nyelv és haza iránt, a magyar történelmi
   és kulturális értékek megismertetésével
- a gyerekek önbecsülésének fokozása, hazaszeretetük erősítése
- iskolai és családi-baráti beszélgetések során a tapasztaltak felelevenítése
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      Mór iskolaközpontban a 7-8. osztály ünnepi megemlékezésén dr. Grünwald Anna elevení-
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A br. Eötvös József Sajtódíjak átadása

2016. november 16-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Béke�  termében

A helyi szervezetek 2016-ban megtartott programjai

Budapesti szervezet

Február 19.  Szerenád a szőlőben, beszélgetés Jásdi István borásszal
Március 4. Rebellis türelem, beszélgetés Döbrentei Kornél költő-esszéíróval. Az est vendége Petrás Mária szobrász-
keramikus-énekes
Április 8.  !Adok kapok? A kommunikáció és média új kultúrája
Előadó: Dr. habil. Aczél Petra egyetemi docens, intézetigazgató, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti 
Intézet Budapesti Corvinus Egyetem

M                  
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Miskolci szervezet

Január 21.  Tizenegy miskolci költő szubjektív élő antológiája
Február 18.  Beszélgetés és eszmecsere Tasnádi István színháztörténész, drámaíró és színházi rendezővel a 
MEMÓ c. mozi� lmjéről, kritikáiról, verseiről.
Március 17.  Hol lesz majd lakóhelyünk?
Beszélgetés és eszmecsere életünk fontos kérdéseiről Dr. Pankucsi Márta Intézetigazgató, jogász-szociológussal.
Április 29.  Sikoly és sóhaj a Tiszaháton. (Összefogás Kárpátaljáért)
Május 7.  Márton Áron tiszteletére készült „Népemért vállalom” zenemű  a Marosvásárhelyi „Mustármag” ének-
együttes előadásában. 
Május 19.  Beszélgetés Keke Sándor rendezővel Június 10. Bibliai jövendölések az Iszlámról
Szeptember 16.  Oscar díjas találkozások
November 8.  „Élni és halni a hazáért”

Pécs-Baranyai szervezet

Január 22.  A MPUE Pécs-Baranyai szervezete szervezésében megemlékeztünk a II. világháború keleti hadszínte-
rén, a Don mellett elesett, megsebesült és fogságba esett honvédekről 
Program: Előadás – a 2. Magyar hadsereg doni katasztrófája,
előadó v. Erdős László nyugállományú honvéd ezredes,a Nemzeti Társas Kör elnöke 
Filmvetítés: Magyar Katonatemetők Oroszországban 
Békés Sándor újságíró bemutatja a MTV Pécsi Körzeti Stúdiójának „VÉGTISZTESSÉG” című � lmjét
Február 25.  A kommunizmus áldozatainak emléknapján megemlékezés Kovács Béláról a róla elnevezett iskola 
dísztermében, majd koszorúzás szülőháza emléktábláján. Emlékbeszédet mondott Őry László alpolgármester
Március 15.  Koszorúzás a 48’-as forradalom és szabadságharc emlékművénél és Pető�  Sándor szobránál
Március 21.  A MPUE Pécs-Baranyai szervezete és a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja tudo-
mányos előadással emlékezett meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 340. évfordulójáról
Előadó  dr. Mészáros Kálmán tanácsos, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Április:  Habsburg Ottó szimpozium Bécsben
Május 11.  Maria de Faykod francia szobrászművész monumentális alkotásairól készült fotók megtekintése 
Május 25.  Előadás a Pécsi Püspökség által 2015-ben megkezdett „Mit jelent” című szabadegyetemen. A sorozat öt 
témája: Haza, Szabadság, Személy, Igazság, Hivatás 
Június 15.  Megemlékezés Nagy Imre és mártírtársai újratemetéséről. Előadó Rozs András történész-levéltáros 
Szeptember 9-11. között csoportunk 29 tagtársunkkal vett részt a sikeres váci nemzetközi konferencián
 

Október 5.  Előadás és méltatás a Lenau házban az aradi vértanúkról. Koszorúzás az Aradi vértanúk útján a 13 hős 
tábornok mellszobránál
Október 10.  Vendégünk Hedrey Ildikó Münchenben élő újságíró  „Hét évem Habsburg Ottó mellett” címmel 
nagy sikerű megemlékezést tartott örökös tiszteletbeli nemzetközi elnökünkről. 
60 éve történt – Az ’56-os forradalom hatása és üzenete a mai generációnak. Pécs város 56-os emlékbizottsága fel-
kérésére több kapcsolódó programban vettünk részt.
Október 21.  A szent  Mór iskolaközpontban a 7-8. osztály ünnepi megemlékezésén dr. Grünwald Anna elevení-
tette fel a forradalom pécsi eseményeit. Ezt követően a 9-12. osztályosok műsorához kapcsolódva beszélte el a pé-
csi forradalom történetét, és adománylevéllel hitelesített ’56-os zászlót adott át.
 

     

           

     

 

         
             

          
           

   

Május 13.  „Itt alkotni teremteni kell” gr. Széchenyi István HITEL című munkája mai nyelven. Buday Miklóssal 
beszélgetett Kondor Katalin és Wodianer Nemessuri Zoltán.

Az MPUE budapesti szervezete közel huszonöt éve, előbb Gellért szállóban, majd a Budai Ciszterci Szt. Imre 
Gimnáziumban, végül  a Ciszterci Rendházban tartja összejöveteleit, alkalmaként 50-120 résztvevővel.
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Október 21.  Két tagunk vett részt a HPU zágrábi konferenciáján
 

Október 22.  az egyetem Rákóczi úti épületének udvarán, az egyetemi diákparlament emléktáblájánál, október 
23-án pedig a városi ünnepségen vettünk részt, és elhelyeztük koszorúnkat
 

Október 23.  Este a Kodály Központ díszhangversenyére mentünk ahol 
Dr. Debreczeni László Diploma Honoris Causa kitüntetett Pécs várostól a Szabadság-díjat vett át
November  9.  Pécs-baranyai szervezetünk 1956-os megemlékezését a Lenau Egyesülettel közösen, majd ezt köve-
tően vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlést tartottunk
November 17.  A PTE Levéltári Konferenciára kaptunk meghívást,mely az 56-os emlékezés sorozat része volt
November 22.  Pécsett a Tettyén Dr. Páva Zsolt polgármester leplezte le a Mecseki Láthatatlanok emlékszobrát

Tapolcai szervezet

Január 21.  vízkereszt, Magyar Kultúra Napja, és emlékezés a Doni katasztrófa  áldozataira
- beszélgetés N. Horváth Erzsébettel tapolcai újságíró, történésszel
Február 18.   „Tavasz köszöntő” összejövetel
Március 17.  Megemlékezés 1848. március 15. eseményeiről, Belényesi Csaba előadása: Európa jelene és jövője  
Április 20.  vendégünk volt Lévai József alpolgármester
Május 20.  kirándulás Balatonfüredre
Június 2.  „szezon záró” összejövetel Tapolcán a Tó-parton
Augusztus 2.  A Révfülöpön táborozó székely gyerekek és kísérőik (Péter János és felesége, Aba Béla) fogadása 
Szeptember 8.-9.  Nemzetközi MPUE Konferencia Vác
Szeptember 15.  Sarudi Ilona 90. születésnapját ünnepeltük,
Dr.Andrássy Gábor MPUE Elnöke által küldött oklevél (Diploma Honoris Causa) átadása 
Október 20.  Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúiról és az 1956-os októberi forradalom- 
és szabadságharc eseményeiről
December 8.  Adventi összejövetel

Sárvári szervezet

Január 15.  Közgyűlés: tisztújítás 
Január 29.  Horváth László: „Kárpátalja III.” Előadás, vetítés 
Február 5.  Kútszegi István: A Muravidék kulturális, építészeti és turisztikai értékei. Előadás, vetítés
Február 12.  A MPEU Sárvári szervezetének 20. éves évforduló alkalmából ünnepi közgyűlése Nádasdy vár dísz-
termében, az országos vezetők részvételével
Február 19.  Dr Desits Imre: Orvostörténeti visszatekintés. Előadás, vetítés 
Március 4.  Nőnapi köszöntés a klubban 
Február 12.  Kirándulás Budapestre, Parlament, Néprajzi Múzeum, Budai vár
Február 18.  Kiss Gáspár: „Nagyböjt után jöhet a húsvéti vigalom” c. előadás
Április 1.  Pajor András: „Sárvár fotós szemmel”. Előadás, vetítés
Április 8.  Szomjú Tamás: „Baltikum és Szentpétervár”. Előadás, vetítés
Március 15.  Martos Gábor: „Barátságos Bulgária belülről”. Előadás, vetítés
Március 22.  Dr Kulcsár László: „Sárvár és Sitke természeti értékei”. Előadás, vetítés
Május 6.  Majális, bográcsparti 
Május 13.  Dabóczi Dénes: „ A Nádasdyak hagyatéka”
Május 20.  Máhr Tivadar: „új trendek az idegenforgalomban”
Május 27-29.  kirándulás: Szarvas, Gyula, Békéscsaba
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Június 2.  Paukovics László zenetanár, mesterpedagógus: „ Barangolás a komolyzene világában” 
Június 10.  Joó Endréné: „Szöul a Távol-kelet gyöngyszeme” Előadás, vetítés
Június 17.  Dr Borovics Attila: „ Klímaváltozás hatása a világ erdeire.” Előadás, vetítés
Szeptember 09-11.  Vác, Nemzetközi MPEU konferencián való részvétel
Szeptember 23.  Ünnepség a vár dísztermében, elismerések bejelentése. Előadás: Hedrey Ildikó, „Habsburg Ottó 
titkárnője voltam.”
Szeptember 30.  Somló hegyi kirándulás 
Október 06.  17 órakor koszorúzás (csütörtök)
Október 07.  Feiszt György levéltáros: „ Magyarország és Erdély történelmi címerei”. Előadás, vetítés
Október 14.  Kiss Gáspár: „100 éve történt. 1916 A Nagy Háború” Előadás, vetítés
November 04.  Sárközi Csaba: Könyvbemutató: „Magyarnak lenni”, dedikálás
November 11.  Martos Gábor. „Kerékpárral spanyol tájakon”. Előadás, vetítés
November 18.  Dr Desits Imre: „Gyógyítás, gyógykezelés a vándorló magyarok idejében. Válogatott fejezetek a 
honfoglaló magyarok orvoslásáról.” Előadás, vetítés
November 25.  Szomjú Tamás: „Szentpétervár.” Előadás, vetítés
December  9.  Herpenyő együttes: Kárpát medence, magyar népi dallamai húros hangszerekkel
December 16.  Kondora István polgármester: „Gondok a város fejlesztésben”
December 29.  Szilveszter a Tinódi vendéglőben!
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   kirándulás: Szarvas, Gyula, Békéscsaba

Végül a Magyar Páneurópa Unió
nevében megköszönjük:

az EMMI, a KAS,
a Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium

és a Rendház, valamint
Gyál, Tapolca, Révfülöp, Sárvár, Újbuda,
Hegyvidék, a II. kerületi Önkormányzat,

Vác város, végül az ELTE kollégiumi
főigazgatója sokoldalú támogatását.

17
a Magyar Pánuerópa Unió köszönettel fogad adományokat alábbi számlaszámán:

CIB Bank Zrt. 10700024-02482503-51100005



Tisztújító közgyülés

A Magyar Páneurópa Unió váci nemzetközi konferenciáját követően, 2016. 
december 2-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését. Dr. Andrássy Gábor el-
nök családi elkötelezettségei miatt nem jelöltette újra magát. Javaslata nyo-
mán  a közgyűlés Aba Bélát választotta országos elnökké. 

Az MPUE 2016. decemberében megválasztott országos tisztségviselői:
 

Elnök: Aba Béla György
Alelnökök: Dr. Grünwald Anna és W.-Nemessuri Zoltán

Tiszteletbeli elnök: Dr. Andrássy Gábor, Ph.D.
Elnökség tagjai: Dr. Baka Levente, Csiszér Annamária, Dr. Illés Gábor

(Sárvár), Dr. Mayer Ferenc (Pécs), Pálos László és Zsigray Zsolt
Főtitkár: Csák Krisztina

PÜ Ellenörző bizottság elnöke: Helfrich Krisztina
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 

Dr. Hunka Aniella, Csányi Judit, Zábó Istvánné (Sárvár), 
Hajna Jánosné (Pécs)

Dr. Andrássy Gábor tiszteletbeli elnök a budapesti szervezet élén marad. 

Aba Béla életrajza

Budapesten született 1942 decemberében. Érettségi után többször felvé-
telizett a Képzőművészeti Főiskolára, azonban jogász-államhivatalnok elő-
dei miatt elutasították. Nyomdász lett, majd két évig a lipcsei Gra� kai és 
Könyvművészeti Főiskola vendéghallgatója volt.

Visszatérve állást vállalt a Magyar Hirdetőben, ahol nyomdai előadó-
ként, a Reklámszerkesztőség vezetőjeként, végül vezérigazgató helyettesként 
dolgozott. Élete meghatározó időszakában a Derkovits Alkotóközösség és 
a Képzőművészeti Alap tagjaként szabadfoglalkozású gra� kus. Műveit szá-
mos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be. Vállalatvezető és alkotó te-
vékenysége mellett építette társadalmi kapcsolatait, beleértve a határon túli 
magyarság támogatását.

Munkájáért az MPUE Európa érdemrend lovagkeresztje elismerésben 
részesült. 


