Mélyen Tisztelt Püspök atya!
Tisztelt Alelnök úr! Elnök asszony!
Tisztelt Emlékezők!

Engedjék meg, hogy a Közi Horváth József Népfőiskola nevében
köszöntsem Önöket, megköszönve, hogy velünk emlékeznek Agyagosszergény
egykori szülöttjére.
Igen, erről a helyről indult el az az élettörténet, melyre ma emlékezünk.
Hisz mai összejövetelünk apropója az újratemetés 20. évfordulója, témája
azonban Közi Horváth József élete. Ezért jött el közénk megyéspüspök úr, ezért
fogadták el meghívásunkat a politikai élet itthoni és külföldi résztvevői, ezért
emlékezik meg róla az egykori tanítvány. Ugyanis Közi Horvát József pappolitikus-közéleti személyiség volt, egy igazi magyar-európai, keresztény
polgár.
Népfőiskolánk nem csak nagy feladatot, de nemes küldetést is vállalt
azzal, hogy névadójának választotta Őt. Azt a személyiséget, akit nem egészen
24 évesen szenteltek pappá, két évre rá pedig megszerezte a teológiai doktori
címet. Tehetségének köszönhetően 32 éves korában a Katolikus Akció első
országos titkára lett. Érdemei elismeréséül XII. Pius pápa 1941-ben pápai
kamarássá nevezte ki. 1944. március 22-én egyedül tiltakozott az
Országgyűlésben a hitleri csapatok bevonulása ellen.
1948 nyarán hagyta el az országot és vállalkozott arra, hogy külföldön
folytassa a küzdelmet a nép és az ország szabadságáért. Ezt követően is
meghatározó szereplő maradt, azonban már az emigrációban. Olyannyira, hogy
az 1950-es években a titkosszolgálat megfigyeltette, mondván - több ezer
kilométerre a hazától – veszélyt jelent a magyar állambiztonságra. Kultikus
személyiségét bizonyítja, hogy hamvainak hazahozatalát az elmúlt rendszerben
a kommunista hatóság nem engedélyezték. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 1992.
november 4-én térhetett meg végleges nyugvóhelyére: itt szülőfalujába,
Agyagosszergénybe.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Népfőiskolánk felvállalta múltunk egy értékes részét és viszi is tovább.
Ennek egyik fontos részeként még az idei évben kiírásra kerül a Közi Horváth
József ösztöndíj pályázat, a felsőoktatásban tanuló helyi fiatalok részére.
Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke a közelmúltban a
következőképp fogalmazott sírjánál: „Közi Horváth József papi, politikusi
helytállása mérce számunkra”!
Tisztelt Emlékezők!
Ne hagyjuk, hogy feledésbe merüljön emléke!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Felkérem Dr. Surján Lászlót, az Európai Parlament alelnökét ünnepi beszédének
megtartására.

