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ÁLLÁSFOGLALÁS AZ OKTÓBER 2-AI NÉPSZAVAZÁSRÓL 
VALÓ TÁVOLMARADÁSRÓL

„…én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józsué 24,15)

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnök-lelkipásztoraként, egyházunk vezetôségének a
támogatását is bírva, kijelentem, hogy az október 2-ai úgynevezett népszavazáson nem kívánok részt
venni. Egyházunk és Oltalom Karitatív Egyesületünk csatlakozott azokhoz a szervezetekhez is, me-
lyek tisztességes elemzéssel mutatták be, hogy miért ok nélküli és elfogadhatatlan ennek a kormány
által erôltetett színvallásnak a támogatása (https://www.youtube.com/watch?v=t122PBrI0ic; http://www.hel-

sinki.hu/ez-a-mi-orszagunk-ervenytelenitsd-a-nepszavazast/). 

Meggyôzôdésünk, hogy ez a kierôltetett jogi lépés nem hazánk biztonságát és erkölcsi értékeinek a
megôrzését szolgálja. A migránsoknak nevezett menekültek ellen hosszú ideje folytatott módszeres
gyûlölethadjárat hamis és elferdített tényeket közöl, és legalantasabb emberi tulajdonságainkra, gyá-
vaságunkra, önzésünkre és irgalmatlanságunkra épít. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kampányban
a vallási kirekesztés és szembe állítás szempontjai is szerepet kapnak, sôt bennünket, magyarokat Eu-
rópával szemben, a keresztény értékek ôreiként tüntetnének fel. Pedig számunkra minden vallásta-
lan, más vallású vagy éppenséggel keresztény menekülô sorsa egyformán fontos. 

Magyarországra nem kívánnak menekültek betelepülni. A mi dolgunk csupán az lenne, hogy tagál-
lamként együttmûködve az Európai Unióval, segítsünk a menekült kérdés kulturált kezelésében. Meg-
tagadni a szolidaritást a bajba jutottaktól és szövetségeseinktôl, számunkra elfogadhatatlan és a bibliai
elvekkel ellentétes döntés lenne. A Szentírás mindkét könyvgyûjteménye arra tanít, hogy kövessük
az isteni értékeket, mely adott esetben a gyengék, üldözöttek, megalázottak, jövevények elfogadása
és támogatása. A Biblia a gyûlölet helyett a szeretetet hirdeti. Nem ad áldást egyetlen olyan törekvésre
sem, ami a másokkal szembeni fegyverkovácsolás akárcsak elméleti megvalósítását is célozná, sôt arra
int, hogy fegyvereinkbôl formáljunk békés eszközöket. Tisztelettel és együttérzéssel tekintünk azokra
a népekre, melyek emberséges menedéket és segítséget nyújtanak a bajbajutottaknak. 

Az országunkat elborító nemzeti színû plakátok azt hirdetik, hogy ne kockáztassunk, mondjunk nemet
október 2-án. A népszavazáson való részvétel nem nemzeti, hanem erkölcsi kérdés. Legyünk bátrak
a nemre is nemet mondani! Ezért maradjunk távol ettôl a népszavazástól. Segítsünk ezzel országunk
megtévedt vezetôinek abban, hogy magukba tekinthessenek és visszasegíthessék hazánkat is az al-
kotmányos és emberséges európai nemzetek útjára. 

Budapest, 2016. szeptember 26.

Iványi Gábor
lelkipásztor

Kedves Barátaink, Támogatóink és Testvéreink!

Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala szeptember 9-én kelt és 22-én érkezett levelével ismé-
telten felszólított, hogy 2016. október 3-án, 10.00 órakor „tisztán, kiürített állapotban” szíveskedjek bir-
tokba adni a Budapest, V. kerület József nádor tér 10. A épület, C lépcsôház, 2. emelet szám alatti 64
férôhelyes Nôi átmeneti szállónkat. 

A Fôváros minden elôzetes egyeztetés és tájékoztatás nélkül, bennünket teljesen mellôzve hozta
meg döntését március végén. A szóban forgó szállót 2000. január 10. óta mûködtetjük hivatalosan.
Az akkori szerzôdésünk tartalmazza, hogy az ingatlan használati joga akkor szûnik meg, ha az Ön-
kormányzat döntése alapján tevékenységünk más – hasonló adottságú – ingatlanba kerül elhelyezésre.
Ezt az illetékesek úgy értelmezik, hogy a feladatot is elvennék tôlünk, és klienseink számára a Külsô-
Gyáli úti, a Budapesti Módszertani és Szociális Központ (BMSZKI) egyik épületében biztosítanának
helyet. Az Oltalom Karitatív Egyesület azonban semmiféle kapcsolatban nem áll a BMSZKI-val, a 64
befogadott ellátotti férôhellyel saját jogán rendelkezik. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Fôváros követ-
kezetesen elzárkózik mindenféle tárgyalástól, pedig a magunk részérôl készek lennénk az ingatlant
kiüríteni, ha az eredeti szerzôdés értelmében másik, megfelelô helyet biztosítanának számunkra.  

Eljutott hozzánk a hír, hogy a Fôváros karhatalom igénybevételével történô kilakoltatásra készül.
Hivatalosan a Fôváros Vagyongazdálkodási Fôosztályának vezetôje azt közölte, hogy „amennyiben az
ingatlan átadására nem kerül sor, úgy sajnálatos módon a Fôvárosi Önkormányzat az ingatlan kiürí-
tése érdekében kénytelen lesz a szükséges jogi intézkedéseket megtenni”. 

A kilakoltatásról terjengô hírt hitetlenkedve fogadtuk. Mégis, kérjük híveinket és támogatóinkat
kísérjék figyelemmel az eseményeket, és amennyire tehetik, segítsenek megôrizni annak lehetôségét,
hogy kulturált és méltó körülmények között továbbra is gondoskodhassunk sokféle hátránnyal súj-
tott, oltalmazásra szoruló klienseinkrôl.

Budapest, 2016. szeptember 26.

Iványi Gábor



3

Melléklet – 2016. október

2

Melléklet – 2016. október

Hálás köszönettel közöljük Trautmann Györgynének, Dániel Anna lányának édesanyjáról írt
sorait, melyet édesanyja lovagkeresztjével együtt nyújtott át az aukcióra:

Dániel Anna írói, mûfordítói, irodalomtörténészi munkássága elismeréseként vehette át 2003-ban
Mádl Ferenc köztársasági elnöktôl a Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztje polgári tagoza-
tának kitüntetését.

Irodalomtörténeti tanulmányai az Európa Könyvkiadó Írók Világa sorozatában jelentek meg. Dide-
rotról, Schillerrôl írott monográfiája az egyetemi hallgatók számára ma is a kötelezô irodalom jegy-
zékében szerepel. Számtalan tanulmánykötethez írt bevezetôt, elô- vagy utószót. 1985-ben átvehette
az Európa Könyvkiadó Nívódíját.

Ifjúsági regényei a „Csíkos” és „Pöttyös” sorozat részeként láttak napvilágot, több kötetét idegen
nyelvre is lefordították. Ifjúsági regényíróként megkapta a Móra Könyvkiadó Nívódiját, valamint 1989-
ben átvehette az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szekciója által megítélt az Év
Gyermekkönyve díját.

Írói munkássága mellett fôleg francia és német szerzôk mûveit ültette át magyar nyelvre.

Írásai rangos hazai folyóiratokban (Holmi, Liget) jelentek meg.

1983-ban József Attila díjjal tüntették ki.

A Magyar Írószövetség és a Magyar PEN Club tagja volt.

A vészkorszakban férjével együtt hamis papírok gyártásával, lakásukon üldözöttek rejtegetésével men-
tette meg bajba jutott embertársai életét.

Ha ma is élne, ô is az elsôk között lett volna, akik a Bayer Zsolt kitüntetése miatti tiltakozásként  visz-
szaadta volna a 2003-ban méltán kapott elismerését.

Tisztelt [Köztársasági] Elnök úr!

Szomorú szívvel, de a lelkiismeretem hangjának engedve tájékoztatom, hogy a 2010. október 14-én,
az akkori köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés
viselésérôl lemondok. A kitüntetést – Szülôhazám iránti tiszteletbôl – rászorulók megsegítésére aján-
lom fel.

Erre az elhatározásra az Orbán-kormány kirívóan nem-keresztyéni és nem legjobb konzervatív ha-
gyományainkat követô, de mindezekkel ellentétes döntéseinek a sorát látva jutottam. Nem fárasztom
hosszú felsorolással, és Ön talán nem is érintett mindben, de azért emlékeztetném: a magánnyugdíj-
pénztár kiürítése után, öncélúan megszabdalták az Alkotmánybíróság hatáskörét. Súlyos visszaélésekre
hivatkozva csaptak össze egy otromba törvényt, ami a történelmi egyházakat a hatalom kegyeltjeivé,
hívô testvéreimet pedig a Fidesz/KDNP koalíció érdekszolgáivá teszi, ha az Önök kínálta keretek kö-
zött kívánnának boldogulni. Függôségre „segítenek” külföldi magyar szervezeteket otthoni rászoru-
lóktól elvont adományaikkal. A közvélemény formálását útszéli uszító eszközökkel végzik, követve
a kommunisták módszereit. Mintha azon igyekeznének, hogy megfosszák Magyarországot a törté-
nelméhez méltó és a jelenkori magyarság aspirációival megegyezô helyétôl a nemzetek közösségé-
ben – és teszik ezt csodásan gazdagodó politikus-társak és cimboráik, az Ön szeme elôtt, Köztársasági
Elnök Úr…

A Bayer Zsolt-féle ocsmányságok egyre szélesebb körû elfogadottsága, amit nevezett pártfirkász
kitüntetésével is támogat, természetes következménye mindennek.

Nem területem, de egy pillanatig sem kétlem, hogy a politikai paletta másik végén is találni hozzá
hasonlókat. Ám, ez a rezsim „keresztény – konzervatív” lenne, nemde? Olyan „keresztény”, ami ki-
tüntetett helyen kínálgatja a most éppen Fidesz-írnok antiszemitizmusát és folytonos gyûlölködéseit.
Ez lenne a világnézet, amire vigyázni, sôt, ahova visszatérni Önök szerinti világunkban Magyarország
küldetése lett?

Olvasom, nincs módjában törvényes úton jóvá tenni ezt a rosszat: Bayer Zsolt kitüntetését nem
vonhatja vissza. Létezik kiáltóbb bizonyíték az érdekeikre szabott “rendszer” útszéliségérôl és er-
kölcstelenségérôl ennél: erôtlen a szembetûnô rosszat is korrigálni, és mentségül éppen a törvé-
nyességre hivatkozik? Bárcsak merne és tudna jót tenni akkor is, ha önös céljaikat szolgáló törvények
kereteit kell feszegetnie! Mit tesz azért, Elnök Úr, hogy ne éppen a jónak állják útját rendelkezéseik,
törvényeik? Elvégre is, konzervatívnak lenni valami ilyesmit is jelentene.

Pál apostolt idézem: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember,
azt fogja aratni is.”
Tisztelettel és szeretettel,

Novák József
baptista lelkipásztor


