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Nagy az érdeklődés
az országjárás
fórumain

Barankovics István: 
Hol vagy 
István király?

IKSZ-adomány 
a Bethesda 
kórháznak

Konferencia 
kisebbségi 
jogokról

– Folytatás a 9. oldalon –– Folytatás a 11. oldalon –

– Folytatás a 10. oldalon –

Semjén Zsolt újólag megerősítette,
nincs „A” és „B” kategóriájú állampol-
gár, s a még idén benyújtandó és elfoga-
dandó választójogi törvényben lehetővé
teszik, hogy a világon bárhol élő ma-
gyarnak szavazati joga legyen. Megje-
gyezte, ő azt szeretné, ha a határon túli
magyaroknak lehetővé tennék a levélben
történő voksolást. Hangsúlyozta: a ma-
gyar állampolgárság egyúttal uniós 
állampolgárságot is jelent, minden kor-
látozás nélkül.

A kormányfő helyettese a most létre-
jött diaszpóra tanácsról szólva kiemelte:
eddig a nyugati magyarság szempontjai
háttérbe szorultak, elsikkadtak, ezért is
fontos, hogy külön megjelenhessenek, és
az őket foglalkoztató kérdések ne legye-
nek alárendelve a Kárpát-medencei ma-
gyarság más típusú kihívásainak.  

Semjén Zsolt kijelentette: a kor-
mány egységes nemzetben gondolkodik,
amely nemcsak az anyaországi, vagy a
Kárpát-medencei magyarságot, hanem
az egyetemes magyarságot, a világ bár-
mely pontján élő magyarokat jelenti. A
magyar állam értelme és célja, hogy a
magyar nemzet megmaradjon, és a ma-
gyar emberek életminősége ne romoljon.
Hozzátette: a diaszpórában élő magyar-
sággal való kapcsolattartás három pil-
léren nyugszik. Egyfelől a Friends of
Hungary nevű kezdeményezésen, más-
felől a Magyar Diaszpóra Tanácson és a
nemzeti regiszteren, amely lehetővé
teszi, hogy minden magyart elérjenek,
éljen bárhol a világon.

Megalakult 
a Magyar 

Diaszpóra Tanács
Év végére megközelítheti a 200 ezret
az állampolgársági kérelmek száma,
és várhatóan a százezredik eskütétel
is megtörténik – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes november
17-én az Országházban, a Magyar 
Diaszpóra Tanács alakuló ülésén.
Hangsúlyozta: egységes nemzetben
gondolkodnak, amely nemcsak az
anyaországi vagy a Kárpát-medencei
magyarságot, hanem az egyetemes
magyarságot, a világ bármely pontján
élő magyarokat jelenti.

FORRÁS: KDNP.HU

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai
helyettes államtitkár korábban el-
mondta, kidolgozták az intézmények
támogatásának feltételeit, beérkeztek
a módosítások is, ezeket beépítik a
végső javaslatba. A tervezett témák
között szerepelt továbbá a környező
országokban jövőre tartandó választá-
sok, a népszámlások tapasztalatai, és
egyéb aktuális kérdések, mint például
a szerb restitúciós törvény.

A Máért tanácskozására Erdélyből
meghívást kapott a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács és a Magyar Pol-
gári Párt, a Vajdaságból a Vajdasági

Magyar Szövetség és a Vajdasági Ma-
gyar Demokrata Párt, Kárpátaljáról a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség és az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség, a Felvidékről a
Magyar Koalíció Pártja, Horvátor-
szágból a Horvátországi Magyarok

Demokratikus Közössége és
a Magyar Egyesületek Szö-
vetsége, míg a Muravidék-
ről a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség. Répás Zsuzsanna
a szlovákiai Híd-Most for-
máció részvételével kapcso-
latban azt mondta: a párt
önmagát zárta ki az együtt-
működésből.

Kövér László a Magyar Állandó
Értekezlet (Máért) tizedik plenáris
ülésének megnyitó beszédében úgy
fogalmazott: a felelősségünk nem
egyenlő, de közös, és nincs felmen-
tés alóla. 

Tizedik plenáris ülését tartotta 
a Magyar Állandó Értekezlet

Tizedik plenáris ülését tartotta november 23-24-én a Magyar Állandó Értekezlet (Máért). Az ülést Kövér László
házelnök és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes nyitotta meg. Az Országházban tar-
tott tanácskozás résztvevői többi között a készülő nemzetstratégiáról és a nemzeti jelentőségű intézmények tá-
mogatásáról tárgyalnak. A rendezvény második napján felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök.

Ma nagyon sokan vannak Magyar-
országon, akiknek nincs személyes él-
ményük az akkori történésekről. Ezért
kiemelt az iskola és a média felelős-
sége a kommunista diktatúra, az ak-
kori események, és hátterük meg-
ismertetésében – mondta Harrach
Péter, aki felidézte, hogy a KDNP
elődjének, a Demokrata Néppártnak a
képviselőit a kommunizmus idején ül-
dözték, emigrációba kényszerítették,
börtönbüntetéssel sújtották. Ennek el-
lenére egyikük sem hajtott fejet az
őrült eszme és képviselői előtt – fo-
galmazott, hozzátéve: erre ma is büsz-

kék az utódpárt képviselőiként.
Harrach Péter hangsúlyozta: napja-

inkban egy másik veszélyes ideológia
okoz károkat Európában és Magyaror-
szágon. Ez az ultraliberalizmus, amely
a közösségeket nélkülöző, csupán az
egyént értékelő eszmeiség. Ahol a ha-
gyományos értékek, a normák és a kö-

zösségek nem erősek, ott ez a romboló
eszmeiség jelenik meg. Képviselőinek
alapvető érdeke, hogy egy rendezetlen
világban tevékenykedjenek. Ha Eu-
rópa nem találja meg identitását, ha
nem talál vissza azokhoz a gyökerek-
hez, amik Európává tették, akkor ez az
ultraliberalizmusnak köszönhető – je-
lentette ki a Kereszténydemokrata
Néppárt alelnöke.

Eötvös Péter az új munkacsoportról
szólva kiemelte: céljuk a kommuniz-
mus idején Magyarországon elkövetett
bűnök feltárása, és az így nyert isme-
retek széles körben történő, közérthető
publikálása. 

A kommunista diktatúra 
megismertetése kiemelt felelősség

FORRÁS: KDNP.HU

Az iskolák és a média kiemelt felelősségét hangsúlyozta a kommunista diktatúrák megismertetésében no-
vember 10-én Harrach Péter a Kereszténydemokrata Néppárt témában rendezett tanácskozásán, ahol az is el-
hangzott: a KDNP-n belül munkacsoport jött létre a Magyarországon elkövetett bűnök feltárására. A nemzeti
alaptantervben meg kell jelennie történelmünk hiteles tanításának – jelentette ki a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője.

FORRÁS: KDNP.HU
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Az idő nem alkalmas feltételek
szabására – jelentette ki november 29-
én Michael Spindelegger, az ÖVP el-
nöke, mivel az ellenzék feltételekhez
kötné beleegyezését abba, hogy
Ausztriában az alkotmányban rög-
zítsék az államadósság mértékét. 
A tartozásfék fontos intézkedés Auszt-
riában, ezért kell rögzíteni az alkot-
mányban – mondta Spindelegger,

hozzátéve: ez az intézkedés segít
biztosítani, hogy Ausztria nem ve-
szíti el tripla-A minősítését, ami vég-
zetes következményekkel járna. Az
ÖVP vezetője egyértelművé tette,
hogy a bevétellel nincs gond az oszt-
rák költségvetésben. Úgy fogalma-
zott: éppen emiatt nincs szó arról,
hogy növelni kellene az állam bevé-
teleit, nincs szó új adók bevezetésé-
ről, ám a kiadásokra fokozott
figyelmet kell fordítani.

Nem lehet ma feltételeket szabni
FORRÁS: BARANKOVICS.HU

Beszédében Angela Merkel rövid
helyzetmeghatározást adott. Németor-
szágot „csúcsra járattuk”, a stabilitás
szilárd horgonya vagyunk Európában
és a növekedés húzóereje, mozdonya
– mutatott rá. „Emlékezzünk csak!
Gerhard Schröder ötmillió munkanél-
külit hagyott maga után Németor-
szágban. Ezt a trendet megtörtük,
hárommillió alá szorítottuk a munka-
nélküliséget. Még soha nem volt
annyi embernek munkája, mint ma, s
ez így van jól, barátaim!” – hangsú-
lyozta a kancellár. 

Merkel kijelentette: akik dolgozni
akarnak, munkát fognak találni. A cél:
a teljes foglalkoztatottság, az ember-
séges társadalom építése.

Ha hatni engedjük magunkra az in-
ternet világát, a 7 milliárdnyi emberi-
ség tényét, akkor „azt mondom, s ez
nem túlzás, hogy korszakváltás idejét
éljük”. De figyelmeztetett: ha valaki
azt gondolná, éppen a korszakváltás
idején nem működik többé a keresz-
ténydemokrata értékrend, iránytű, „az
semmit sem értett meg abból, milyen
erőt jelent a CDU-nak ez az iránytű,
hogyan, s merre vezet ez minket” – je-
lentette ki a kancellár.

A felelős tettek fontosságáról is be-
szélt ezután Angela Merkel, elmondta,
hogy az emberekkel ők meg akarják
láttatni a jövőt. Nemcsak a pénzügyek
területén, hanem sok más területen is.
Mindenütt beleütközhetünk ugyanis
olyan viselkedésbe, ami tartósan nem
jó. Gyakoriak azok a nézetek, hogy
nem lesz holnapunk, sokan nem is
gondolnak a holnapra. Sem gazdasá-
gilag, sem szociálisan, sem környeze-

tileg. „Magunk előtt látjuk a globális
pénzgazdaságot, ahol mindennek
megvan az ára, de mind kevesebb lesz
az értéke” – állapította meg. Utalt Ale-
xander Rüstowra (1885–1963), a
német szociológus-közgazdászra, a
szociális piacgazdaság egyik megala-
pítójára, aki évtizedekkel ezelőtt így
fogalmazott: „A gazdaság” – s Angela
Merkel hozzátette: a pénzgazdaság is!
– „egy része csak a gazdaságnak, s az
emberség szolgálójává kell válnia”. 

Európára és benne Németország
szerepére is kitért beszédében Merkel.
„Hosszú volt az út odáig, hogy Európa
békében és szabadságban élhet. Kon-
rad Adenauer generációjának a szol-

gálata az volt, hogy ezt az Európát
felépítette. Helmut Kohl generációjá-
nak a szolgálata az volt, hogy hazánk
egységét megvalósították, a hideghá-
borút legyőzték, s közben Helmut
Kohl mindig azt mondta nekünk, és
igaza volt, hogy Németország és Eu-
rópa egysége ugyanannak az éremnek
a két oldala”. Majd így folytatta a fel-
adat meghatározását: „A mi nemzedé-
künknek most az a feladata, hogy az
európai gazdasági- és valutauniót
megváltoztassuk, s a politikai uniót lé-
pésről-lépésre megteremtsük”. 

Szenvedélyes hangon érvelt Eu-
rópa egysége és az euró mellett: „Az
euró sokkal több, mint egyfajta valuta.
Az euró az európai egységesülés jel-
képe, s közben jelképe lett a fél évszá-
zados békének, szabadságnak és jó-
létnek is. Ez minden, csak nem magá-
tól értetődő fejlődés, s ezért mondom
újra és újra: ha elbukik az euró, akkor
elbukik Európa, s ezt meg akarjuk és
meg is fogjuk akadályozni. Ezért dol-
gozunk, ez a mi nagy történelmi pro-
jektünk”.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
test november 16-án Isztambulban, hi-
vatalában fogadta I. Bartholomaiosz
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka.
A találkozó során az egyházfő nagyra
értékelte, hogy Magyarország új alkot-
mánya a keresztény érté-
kek alapvetésén nyugszik.
Emellett elégedettségé-
nek adott hangot, hogy az
öt magyarországi ortodox
egyházzal megállapodás
született.

I. Bartholomaiosz
konstantinápolyi ökume-
nikus pátriárkát I. Dimit-
riosz pátriárka elhalálozását követően
1991. október 22-én választották öku-
menikus pátriárkának, felavatása 1991.
november 2-án történt. (Az ortodox
egyházak közösségén belül a konstanti-
nápolyi egyház, az ökumenikus patriar-
chátus az első egyház, ezért a
konstantinápolyi érsek, az ökumenikus
pátriárka az első a pátriárkák és az ér-
sekek között, ő az egyenlők között az
első – primus inter pares. Ő András

apostol 270. utóda és az egész világon
élő 300 millió ortodox keresztény szel-
lemi vezetője. Ebből adódóan az össz-
ortodoxia területén különleges szol-
gálati feladatokat kell ellátnia.) Tevé-
kenysége nem korlátozódik kizárólag
egyházi kérdésekre, foglalkozik a jelen
nagy problémáinak megoldásával, mint

például a békével az
egyesült Európában, a
rasszizmussal, a nacio-
nalizmussal, a természet
rombolásával (a „Zöld
pátriárkát” az Ageis
Egyetem környezeti szak-
ágának díszdoktorává
avatja) és a fokozódó
munkanélküliséggel.

Igyekszik előmozdítani a hitvallások
párbeszédét, nemkülönben a teremtés
védelmét. Trónra lépése óta fáradhatat-
lanul törekszik víziójának megvalósítá-
sára: lelki megújulásra, az ortodoxia
egységére, a kereszténységen belüli
megbékülésre, a különböző hitvallá-
sokkal való toleranciára és együttélésre,
a környezetvédelemre és a békében,
igazságosságban, szolidaritásban és
szeretetben egyesült világra.

FORRÁS: KDNP.HU – DR. BÉKEFY LAJOS
WWW.LEIPZIG2011.CDU.DE

November 9. mély nyomokat ha-
gyott Németország történelmében –
mondta Hermann Grohe, a CDU főtit-
kára. – Ez a nap nagy öröm és nagy
bánat népünknek.

1989. november 9. az új kezdet.
Ezen a napon emberek milliói szá-
mára véget ért a diktatúra, a szabad-
ság diadalmaskodott felette. Szét-
szakított családok és a barátok jöttek
össze évtizedes megosztottság után.
Leomlott a berlini fal, Németország
egyesült, és ami szétszakíttatott, ösz-
szenő egész Európában. Nagy hálával
emlékezünk erre a napra, ugyanakkor
azokra is emlékezni kell, akiknek meg
kellett küzdeniük az egységért, az
igazságosságért és a szabadságért, és

ebben a küzdelemben az életüket ál-
dozták – jelentette ki Grohe. 

Gyászolva és szégyenkezve tartjuk
ugyanakkor ébren az 1938. november
9-i kristályéjszaka emlékét – mondta
a CDU főtitkára. –  A zsidó intézmé-
nyek, zsinagógák és temetők meg-
semmisítése, a nemzeti szocialista
uralom a német történelem legsöté-
tebb fejezete: a zsidók szisztematikus
üldözését és megsemmisítését jelen-
tette egész Európában. A náci rezsim
atrocitásainak emléke arra a törté-
nelmi felelősségre mutat rá hazánk-
ban, hogy a szélsőségesség és ra-
dikalizmus soha többé nem befolyá-
solhatja a német politikát. Az ezért
való munkálkodás minden demokrata
kötelessége – szögezte le Hermann
Grohe.

Az emlékezés napja 
FORRÁS: BARANKOVICS.HU
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A korszakváltás idején is működik
a kereszténydemokrata értékrend

Főhajtás az áldozatok előtt

Szécsényben Nagy Andor el-
mondta, ma már nincs olyan ember,
aki ne lenne tisztában azzal, hogy az
ország súlyosan eladósodott. Az idei
év törvényei előkészítették az adós-
ságkezeléshez és a nagy ellátórend-
szerek átalakításához a terepet.

Harrach Péter azzal kezdte felszó-
lalását, hogy a parlamentben most
olyan sarkalatos törvények születnek,
amelyek hosszú évtizedekre meghatá-
rozzák Magyarország jövőjét.

– Az uniós tagsággal vállalta az or-
szág, hogy a költségvetési hiánycélt
három százalék alá helyezi. Ez a ko-
rábbi kormányzatoknak nem sikerült.
Az Orbán-kormány az első, amelynek
az államadósság csökkentése és a hi-
ánycél tartása is sikerül. A jövő év

költségvetése – a kormány szándéka
szerint – az uniós válságzónától tör-
ténő elrugaszkodást biztosítja. A leg-
főbb cél, hogy az államadósságot
újratermelő alrendszereket átalakít-
suk, például a nyugdíjrendszer és az
egészségügy saját lábra állításával.
Ide tartozik a Start munkaprogram,
amely a munkaerőpiacra igyekszik
visszavezetni a dolgozni tudó és akaró
embereket. További kormányzati cél
még az országvédelmi alap létreho-
zása, és az, hogy megszüntessük az
adóelkerüléseket – ismertette Harrach
Péter a kormány terveit. Hozzátette: a
kormányzat legfontosabb vállalásai
továbbra is az államadósság csökken-
tése, a munkahelyteremtés, vagyis a
foglalkoztatás növelése, az otthonte-
remtés támogatása, a devizahitelesek
megmentése és az adórendszer egy-

szerűsítése, ebben az egykulcsos adó
megtartása.

Balatonbogláron Mészáros Miklós
polgármester köszöntő szavai és Mó-
ring József Attila bevezetőjét köve-
tően Harrach Péter előadásában
beszélt többek között a családvédelmi
és a köznevelési törvényről, illetve a
nyugdíjrendszer átalakításáról. Azt is
kiemelte, hogy a Fidesz és KDNP
közös kormányzása pártszövetségen
és nem koalíción alapul, amelyben el-
lentétek nincsenek, csak hangsúlybeli
eltolódások. Elmondta, hogy Magyar-
ország nehéz helyzetben van, az örö-
költ államadósság terhe, az unióban
jelentkező pénzügyi válság hatása
egyszerre jelent kezelendő feladatot a
kormány számára, amely ezek mellett
a húsz éve húzódó struktúraváltást is
megkezdte, ami a nagy ellátórendsze-
rek átalakítása miatt értelemszerűen
egyes társadalmi csoportokból ellen-
kezést is kiválthat.

– Nagy az érdeklődés az országjá-
rás előadásain, melyeken azt tapaszta-
lom, hogy a felszólalók a személyes
problémáik mellett, aggodalommal és
felelősséggel viseltetnek az ország
sorsa iránt is – jelentette ki végül Har-
rach Péter.

Az előadások után a jelen lévő po-
litikusok válaszoltak a hallgatóság fel-
merülő kérdéseire. A legtöbb kérdést
az egykulcsos adóval, az evával, a kis-
vállalkozások terheivel és a kistelepü-
lések nehézségeivel kapcsolatban
tették fel a megjelentek.

Hoffmann Rózsa tartott előadást az
új nemzeti köznevelési rendszerről ok-
tóber 14-én Szigetszentmiklós új temp-
lomában. Az államtitkárt Hofmann Pál,
Tököl polgármestere, a Keresztényde-
mokrata Néppárt országgyűlési képvi-
selője, Szabó István, a Pest megyei
közgyűlés alelnöke és Szabó József,
Szigetszentmiklós polgármestere foga-
dott. 

Hoffmann Rózsa előadásában el-
mondta, az „iskola” alapítása Szent Ist-
ván édesapja, Géza fejedelem idejére
nyúlik vissza, amikor a bencés szerze-
tesrend országunkba történő behívásá-
val a tanítás is megkezdődött. Az
államtitkár megerősítette, hogy az ok-
tatás területének törvényi változtatása
után a már jól bevált, évszázadokra
visszavezethető oktatás-nevelés vona-
lába fogunk visszaállni, hiszen a 
módosítás vezérgondolata: a gyermek-
nevelés alapozza meg jövőnket. Han-
got adott azon véleményének is, hogy a
közelmúlt rossz gyakorlatát el kell tö-
rölnünk. A változás másik fő gondolata,
hogy a közoktatás nem szolgáltatás,
hanem közszolgálat, az állam feladata a
kormányhivatalokon keresztül. Az is-
kolák fenntartását a települési önkor-
mányzatok is elláthatják az állammal
kötött határozott idejű szerződés alap-
ján, törvény által meghatározott felté-
telekkel. Az intézményvezetők kine-
vezése esetében a pályázati rendszer
marad, de a kinevezés a kormányhiva-
tal és az államtitkár felelőssége,  fel-
adata lesz. 

Hoffmann Rózsa elmondta: az ér-
tékalapú nevelés segíti a fegyelem meg-
tartását, a személyiség megfelelő fejlő-
dését. Ehhez szorosan kapcsolódik az új
Nemzeti Alaptanterv, mely biztosítani
fogja diákjaink számára az egységes és
alapos tudást, megfelelő műveltségi ala-
pot ad. A pedagógusi életpályamodell
kidolgozása folyamatban van. Vissza-
adja a pedagógus társadalom létbizton-
ságát, szakmai presztízsét erősíti, és
elősegíti, hogy a pedagógushivatást a
legrátermettebb, legtehetségesebb em-
berek válasszák. 

A bő egyórás előadás után az oktatási
államtitkárság szakértői válaszoltak az
egybegyűltek előre elküldött kérdéseire.

Megemlékezést tartott a KDNP veszp-
rémi szervezete Brusznyai Árpád emléktáb-
lájánál a szovjet megszállás évfordulóján. 
A KDNP rendezvénye ökumenikus isten-
tisztelettel kezdődött, majd a tömeg az em-
léktáblához vonult. 

Halmay György önkormányzati képvi-
selő köszöntő beszédében hangsúlyozta: 
„A hazugság ellen nem megoldás a még na-
gyobb hazugság, csak az igazi keresztény
értékek segíthetnek legyőzni azt„.

Pálffy István országgyűlési képviselő be-
szédében méltatta a forradalom veszprémi
hősét: „Brusznyai Árpád forradalmár volt,
keresztény és demokrata, ellenzett minden
erőszakot”.

A rendezvény az áldozatok nevének fel-
sorolása után koszorúzással és mécsesgyúj-
tással ért véget.

Nagy az érdeklődés 
az országjárás fórumain

A kormány tagjai, az EP-képviselők és a szakpolitikusok országjáráson vesznek részt, hogy a 2012-es országvé-
delmi költségvetést bemutassák a lakosságnak. Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselőcsoportjának vezetője november 11-én, Szécsényben, november 24-én Balatonbogláron járt. Előbbi
helyre Nagy Andor, a KDNP országgyűlési képviselője, a párt Nógrád megyei elnöke, utóbbira Móring József 
Attila, a körzet kereszténydemokrata képviselője hívta meg a frakcióvezetőt

Európáért, Németországért – ez volt a CDU, a német Kereszténydemokrata
Unió 24. kongresszusának a jelmondata. A tanácskozást mintegy ezer kül-
dött jelenlétében Lipcsében tartották. November 14-én, a nyitó napon hang-
zott el Angela Merkel programbeszéde. Ebben a kancellár beszélt arról, hogy
a CDU célja a teljes foglalkoztatottság és az emberséges társadalom felépí-
tése, és világosan kimondta: „Ha megbukik az euró, megbukik Európa is”.

Megújul 
a magyar tanügy

A konstantinápolyi pátriárka 
fogadta Semjén Zsoltot
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A Magyar Országgyűlés megalkotta
és elfogadta hazánk új Alaptörvényét,
és ezzel végleg túlléphettünk az 1949.
évi XX. törvényen. Január 1-jétől
életbe lép az úgynevezett Húsvéti Al-
kotmány. Az új Alaptörvény soha nem
látott méretű feladatot ró a törvényho-
zásra. A törvények megalkotásában a
minden idők legnépesebb keresztény-
demokrata frakciója erején felül telje-
sített. A szociális törvény alapjaiban írja
át az ellátórendszert, az egyházi törvény

húsz év fonákságai és visszaélései után
kiszűrte az egyház névvel visszaélők
népes hadát, a kitüntetési törvény tör-
ténelmi tradícióinknak megfelelően,
méltó módon szabályozza az arra érde-
mesek jutalmazását.

Külön szót kell ejteni a nemzetpo-
litikai tevékenységünkről. Megtörtént
a nemzet közjogi egyesítése, az el-
csatolt területek magyarsága nagy
számban igényli az állampolgárságot.
Sikeresen működik a szocialista kor-
mányzat alatt szünetelt, de tavaly újra
életre keltett Magyar Állandó Érte-

kezlet, mi több, létrehoztuk a Diasz-
póra Tanácsot a nyugati magyarság
hatékony bekapcsolására a nemzet
életébe. És, hogy a jövő felé is te-
kintsünk, itt szeretnék dicsérettel em-
lítést tenni ifjúsági szervezetünk az
IKSZ lelkesedéssel kiépített és ápolt
Kárpát-medencei kapcsolatairól.

Áldott, kegyelemteljes Karácsonyt
kívánok!

Semjén Zsolt
Miniszterelnök-helyettes
a Kereszténydemokrata 

Néppárt elnöke

Ne legyenek kommunista utcanevek

IKSZ-adomány a Bethesda kórháznak Rétvári Bence 
a VMSZ Ifjúsági

Fórumánál

Számvetés ünnep előtt
Kedves Barátaim!

Egy nép rendeltetése nem öntuda-
tosan előrevállalt szerep, hanem a
történelem kinyilatkoztatás; rendelte-
téstudata pedig történetének abstrak-
ciója. A népek nem maguk jelölik ki
és választják meg létüket jelentő sze-
repüket a történelem színpadán; ren-
deltetésük születésükkor kapott
megváltoztathatlan sorsajándék. Ren-
deltetésüket csak felismerhetik, sor-
sukat csak vállalhatják. Sorsuk
öntudatos vállalásával jutnak el a ren-
deltetés tudat világosságáig. Végze-
tüket mindig megpecsételi a
rendeltetés félreismerése vagy az
attól való elhúzódás. A történelem el-
némíthatatlan korona tanú amellett,
hogy a népek elpusztulásának oka
nem számbeli kicsiségük vagy ellen-
ségeik nagyobb hatalma, hanem min-
dig a rendeltetés félreismerése, az
attól való elhúzódás vagy rendelte-
tésbe vetett hit lehanyatlása, ami azt
jelenti, hogy önmaguk mondtak le
szerepükről, átadván azt másoknak,
hogy gyávák voltak nehéz, olykor
véghez vihetetlennek látszó sorsuk-
nak vállalására. A történelem nem is-
mert megölt népeket, csak pályájukat
végzett vagy öngyilkos népeket.(...)

A népek nagykorúsodása akkor kö-
vetkezik el, mikor tudatosítják rendel-
tetésüket, de csak ennek isteni voltába
– tehát kikerülhetetlen sorsszerűsé-
gébe és egyben végrehajthatóságába -
vetett hitük tarthatja meg őket az idő
veszedelmei között. Ez a hit a nép mí-
tosza. Egy nép mitológiája pedig egy
történeti valóság és a képzeletet ke-
resztezéséből született eszmények a
nemzetsors inkarnációi, a nemzeti
lélek oltárára emelt mitikus alakok,
akik a rendeltetés isteni parancsának

sikeres végrehajtói, tehát epikus
hősök, világos forgalmazói, tehát pró-
féták voltak. A nemzeti mitológia házi
istenségeiben nem is a történetileg ki-
hámozható valóság a fontos, és való-
ságos, hanem jelentésük az az
eszmény, amivé a valóságot átalakító
történeti képzelet mitologizálta őket.

A magyarság rendeltetés tudatának
tartalmát is története határozta meg.
Muszáj-Herkules e nép; hősileg kellett
élnünk, mert másképp nem élnénk
már. Ezeréven át olyan szerepet kellett
vállalnunk, mely számunkra a puszta
lét lehetőségét biztosította csupán, de
ugyanakkor a nyugati népek számára a
mikénti létnek a belső önkifejlésének a
szellemét anyagi és hatalmi gyarapo-
dásának egyik biztosítékát szolgál-
tatta. Önmagunk védelmével másokat
védő nép voltunk a történet kénysze-
réből és öntudattal.(...) Rendeltetésünk
megteljesítéséhez elsősorban erkölcsi
erőkre volt szükségünk sokkal inkább,
mint bármelyik más népnek. Létünk
szinte erkölcsi kérdés volt, csak minő-
ség-nép gyanánt maradhattunk meg
önálló és független nemzetnek; hatal-
munkban az erkölcsi vonatkozás túl
nőtt a katonai, gazdasági és politikai
vonatkozásokon. Még más népeknél
az erkölcsi tulajdonságok a katonai,
gazdasági és politikai erők színvonala
alá süllyedhettek, anélkül, hogy ezek
a népek rendeltetésüknek ne tudtak
volna megfelelni.

Rendeltetés hitünk Dávidi hit min-
dig: sohasem abba kellett hinnünk,
amit az erőviszonyok és a valóságos
eshetőségek szerint az ész megerősít-
hetett, hanem ami a földi számítás 
szerint hihetetlennek látszott. A reali-
tásokkal számolás hitromboló erejé-
nek ellenére azért hittünk, mert e hit
nélkül feladtuk volna létünket. Mivel
feladataink mindig hatalmasabbak

voltak erőinknél: hitünk a hihetetlen
hivése volt. Mi egyedül is vitézül meg
mertük várni Solimán haragját, kinek
Európa rettegte szablyáját. Rendelte-
tés hitünk igazi keresztény hit, a szó-
nak legkeresztényibb és legszorosabb
teológiai értelmében hit, vagyis ésszel
ki nem meríthető emberi fogalmakkal
teljesen le nem nyűgözhető. Remé-
nyünk pedig a Vörösmarty-énekelte
kétségbe esett remény, vagy a földi
sorsukat Istenbe kapcsoló epikus
hősök küldetés reménye mint mind
azoké, akiknek céljukhoz hozzá kell
nőniök, mert erőiknél nagyobb célju-
kat nem maguk választották, hanem
kikerülhetetlen sorsukként kapták. (...)
Aki magyar ember népünk történeté-
ben nem a maga álláspontjának iga-
zoló illusztrációi után kutat, hanem
alázatos lélekkel hagyja, hogy a törté-
nelem tanítsa őt, észreveszi ezeréves
életünknek azt a sajátosságát, hogy lé-
tünket kérdésbe tevő sorfordulóinkon
a nemzet újratavaszodása sohasem el-
sősorban önhitünkből a létforrásaink-
hoz való visszahajlásból támadt,
hanem Isten-hitből. Nemzeti fölemel-
kedésünk, többszöri új honalapításunk
mindig a kereszténység hazai rene-
szánszához kapcsolódott és abból táp-
lálkozott. Mintha tudtuk volna, hogy
romlandó cserép életünket Isten
hordja tenyerén, mintha hatalmas el-
lenségeink és kicsiny magunk parado-
xonát leszámítva éreztük volna, hogy
égi hatalmak segítsége nélkül magunk
ereje puszta létünk megtartására sem
elég. Szükségképpen volt a keresz-
ténység nemzeti életünk fundamen-
tuma és újrateremtő talaja, – és ebben
is majd nem egyedüliek vagyunk Eu-
rópában. Ma is – Ausztriának utolsó
korszakát leszámítva – egyetlen nép
vagyunk a kontinensen, melynek hi-
vatalos kormány programnál mérhe-

tetlenül több egyöntetű közvéleménye
a keresztény világnézet. Dacolva a li-
beralizmus és a diktatúra szellemével,
keresztény egyháznagyaink ma is még
közjogi jogosítványokkal rendelkez-
nek, nem a vagyonnak, hanem a lelki
hatalomnak okán, bár az egyházaink
Európában a legkevésbé nemzeti egy-
házak. (...) Nincs még egy nemzeti
szolidaritás, amely annyira erkölcsi és
szellemi és elsősorban hitbeli kohézió
lenne, mint a magyar nemzeti szolida-
ritás. (...)

Létünknek valóban nem egyik,
hanem kizárólagos formája a keresz-
ténység. Rendeltetéstudatunk és hi-
tünk a legkeresztényibb Európában.
Magyarságból és kereszténységből
egy új népet szőttek a századok: azt a
keresztény magyarságot, melynek ren-
deltetésébe vetett hitéből különválasz-
tani és elemeire bontani keresztényt és
a magyart épp oly lehetetlen, mint
anyánk tejéből. Legelsősorban rendel-
tetéstudatunk és hitünk tesz ben-
nünket, mint népet és nemzetet ke-
reszténnyé és nem kereszténység szel-
lemi és erkölcsi tartalmának megélt
valósága. (...) 

Hitetlen népek nincsenek, mert
hinni a népek léttörvénye. A népek
azonban nem tűrnek üres oltárokat. Az
üres oltárokra új istenségek kerülnek,
a hamisak is. S mert a keresztény nem-
zeti mitológiánkat demitológizáltuk,
népünk természetes tájékoztató törté-
neti tanúságot őrző ösztöneit megron-
tottuk, ezért talál most helyet a német
mintájú vagy pogánykodó mítosz és
mitológia az üres oltárokon. Mintha
mai sorsunk újra írná az ősi éneket,
amely de profundis, lelket szaggatva
és eget ostromolva száll a végzet lép-
teit halló XX. századi magyarok ajká-
ról: Hol vagy István király, Téged
magyar kíván!

Barankovics István: Hol vagy István király?
(részletek)
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Stágel Bence kifejtette: a jövőben
nem viselhetné közterület vagy közin-
tézmény olyan személy nevét, aki a
XX. század önkényuralmi politikai
rendszereinek megalapozásában, ki-
építésében, vagy fenntartásában részt
vett. Indítványuk azon szervezetek ne-
vére is vonatkozna, amelyek a XX.
század önkényuralmi rendszereire köz-
vetlenül utalnak vagy azok emlékét
idézik. Az IKSZ elnöke hangsúlyozta:
az érintett önkormányzatok változtas-
sák meg azokat a közterületi és közin-
tézményi neveiket, amelyek mind a
mai napig a kommunista diktatúra
nyomait őrzik.

Felidézte: a KDNP ifjúsági szerve-
zete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) régóta szorgal-
mazza, hogy az érintettek meghozzák
ezeket a döntéseket. Stágel Bence szo-
morúnak nevezte, hogy húsz évvel a
diktatúrából történő szabadulás után az
ország egyes településein járva külö-

nös időutazásnak lehetnek szemtanúi.
„Lenin, Marx, Ságvári Endre, Kun
Béla, Szamuely Tibor, Mező Imre,
Münnich Ferenc, November 7., Nép-
köztársaság, Felszabadulás – ma már
csak a XX. századról szóló történe-
lemkönyvek feketelapjaira való ne-

veknek és fogalmaknak kellene len-
niük” – mondta.  

Baranyai Zsolt, az IKSZ által indí-
tott www.zsakutca.iksz.net honlap
szerkesztője arról beszélt, hogy amikor
a munkát elkezdték, arra számítottak,
csak néhány tucat ilyen utcát találnak

majd, ezzel szemben eddig több mint
ezerre bukkantak Magyarország kü-
lönböző pontjain. A honlapon az utca-
nevek és életrajzok mellett a meg-
fogalmazott javaslatokat is összegyűj-
tötték – tette hozzá.

Stágel Bence megjegyezte még: az
önkormányzatoknak az az érve, hogy
azért nem változtatnak, mert költség-
igényes, a jövőben nem állja meg a he-
lyét. A helyi önkormányzatokról szóló
törvényjavaslat ugyanis arra az esetre,
ha a közterület elnevezésének megvál-
toztatása miatt kell a hatósági okmá-
nyokat – lakcímkártyát, céges pa-
pírokat – cserélni, általános illeték-
mentességet rögzít.

Csöbör Katalin fideszes országgyű-
lési képviselő úgy fogalmazott: javas-
latukkal is jelezni szeretnék, hogy a
nemzetközi szocializmus semmivel
sem volt különb, mint a nemzetiszoci-
alizmus, és nem lehetünk elnézőek
vele szemben sem. Hozzátette, az ut-
caneveket illetően is történtek változá-
sok 1990 után, de mégis még mindig
rengeteg olyan utca-, közterület- és
közintézménynév van, amely méltat-
lan a demokráciában. Ezeket kell most
végre megváltoztatni, hogy tiszta hely-
zetet teremtsenek – szögezte le a kor-
mánypárti politikus.

Bencze János, a kórház diakónai
igazgatója elmondta, hogy intézmé-
nyükben működik az ország egyetlen
gyermek égési centruma. Az infúziós
pumpákat a gyógyszeradagolásnál
használják. Mint kiemelte: a nagyon sú-
lyos égési sérült gyermekeknél
fontos, hogy a gyógyszerek
adott mennyiségben és adott
idő alatt jussanak be a szerve-
zetbe. Vannak olyan gyerme -
kek, akiknél 8-10 ilyen pumpa
is működik egyszerre – jelezte
az igazgató. Hozzátette: az or-
szágos égéscentrum kilenc éve
működik náluk, ezeket a készü-
lékeket folyamatosan használ-
ják. Az osztály teljes kapacitás -
sal működik, az egész ország
területéről hozzájuk kerülnek a
súlyos égési sérült gyermekek.
Az osztályon mintegy 100-150
gyermeket ápolnak egyszerre.

Stágel Bence, az IKSZ elnöke, ke-
reszténydemokrata országgyűlési kép-
viselő elmondta, hogy a szervezet
jótékonysági bálján 160 ezer forintot
gyűjtöttek össze a résztvevő egyete-
misták és főiskolások. A szervezet
életében nagy hagyománya van a jóté-
konysági akcióknak, és szeretnék fel-

hívni a figyelmet a közösségi gondol-
kodás fontosságára. Mint mondta, 
tavaly a vörösiszap károsultjainak ja-
vára gyűjtöttek; idén azért döntöttek a
Bethesda kórház mellett, mert megíté-
lésük szerint az intézmény a gyermek-
gyógyászatban példamutató tevé-
kenységet végez.

Rétvári Bence, a KIM államtitkára
kétnapos hivatalos szerbiai látogatása
alatt találkozott a Vajdasági Magyarok
Szövetség Ifjúsági Fórumának vezetői-
vel. Az államtitkár a találkozón elmondta:
az IKSZ tagjai elkötelezettek a nemzet-
politika iránt, és fontosnak tartják, hogy
megismerhessék a határontúliak vélemé-
nyét gyakori eszmecseréken, találkozók
alkalmával. 

Az október közepén tartott tisztújítá-
son megválasztott elnök, Ricz Emese el-
mondta, hogy a VMSZ Ifjúsági Fóruma
újjáalakulását követően az egyik legszer-
vezettebb és legnagyobb ifjúsági szerve-
zetté nőtte ki magát a Vajdaságban. Az
Ifjúsági Fórum élő szervezetté vált, szá-
mos programot valósít meg, és egyre
több fiatal kapcsolódik be a munkájukba.

A találkozón Korsós Tamás szabadkai
főkonzul is részt vett.

Látogatása során Rétvári Bence a sza-
badkai Magyar Főkonzulátuson magyar
állampolgársági eskütételen vett rész. Az
egyszerűsített honosítási eljárás eredmé-
nyeként az alkalmon mintegy félszázan
tettek fogadalmat.

FORRÁS: KDNP.HU

FORRÁS: KDNP.HU

FORRÁS: KDNP.HU

Jövő júliustól ne lehessen találkozni a kommunista diktatúra nyomát őrző utcanévvel Magyarországon – java-
solják kereszténydemokrata és fideszes országgyűlési képviselők a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavas-
lathoz benyújtott módosító indítványukban. Stágel Bence, az IKSZ elnöke, a KDNP országgyűlési képviselője
november 9-én sajtótájékoztatón elmondta: az indítvány kiterjed az olyan kifejezésekre, szervezetek nevére is,
amelyek a XX. század önkényuralmi rendszereire közvetlenül utalnak, vagy emléküket idézik.

A gyermekek égési sérüléseinél használt infúziós pumpa vásárlását segítő adományt nyújtott át jelképesen Stágel
Bence, országgyűlési képviselő, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke november 25-én a fő-
városi Bethesda kórház képviselőjének. Stágel Bence elmondta, hogy a szervezet jótékonysági bálján 160 ezer fo-
rintot gyűjtöttek össze a résztvevő egyetemisták és főiskolások. Az IKSZ életében nagy hagyománya van a
jótékonysági akcióknak, fontosnak tartják a közösségi gondolkodást.
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– A rendszerváltoztatás idején mi
vitte a politika felé?

– Mindig vonzott a politika. A párt-
állam idején szóba sem jött a részvé-
tel. Amikor a lehetőség megnyílt,
nagy lendülettel vetettem bele maga-
mat. Ebben nyilván volt egyéni ambí-
ció is, enélkül nem megy. A döntő
szempont azonban az volt, hogy meg-
változtassuk a világot magunk körül –
akkor ennek lehetőségében biztosak
voltunk. Ma úgy fogalmaznék: a po-
litikai hatalomnak is vannak lehetősé-
gei, de ahogy mindnyájan látjuk,
kevesebb, mint a pénzvilágnak.

– Miért a Kereszténydemokrata
Néppártot választotta?

– A párt céljai találkoztak az érték-
rendemmel. Ennyi.

– A Giczy-Füzessy tandem veze-
tése idején, amikor sokakat kizártak
a pártból, ön is azok között volt, akik

megalakították a Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetséget, amely a
Fideszben talált politikai otthonra.
Ma Ön a szövetség elnöke. Milyen
szerepe volt a szervezetnek az alaku-
lás idején és milyen most, amikor
újra törvényesen működik a párt 
és országgyűlési képviselőcsoport
is van?

– Az MKDSZ akkor a pártot pó-
tolta, amennyire egy civil szervezet
képes. Az országos és a helyi politika
szereplőit demokratikus szervezetbe
rendezte, a politikai mozgásteret
pedig a Fidesz biztosította. Isépy Ta-
másék jó pozíciót, relatív önállóságot
küzdöttek ki a kereszténydemokrata
képviselők számára. Amikor a párt új-
jászerveződött, visszavette az MKDSZ
politikai szerepét. Ma keresztény kul-
turális egyesületként működik, társa-
dalmi eseményeket szervez: szalont
működtet, bált rendez, a keresztény
civil szervezetek fórumát szervezi,
ezen kívül megjelenteti a Hazánkat,
könyvet ad ki, stb.

– Mondható-e, hogy a mai párt-
szövetség csírája már az 1998 és 2002
közötti ciklusban megtalálható volt,
amikor kereszténydemokraták is ültek
a Fidesz frakciójában?

– Valóban csak a csírája volt, hiszen
a kereszténydemokratáknak sem önálló
pártjuk, sem önálló frakciójuk nem
volt.  Kétségtelen, a mai helyzet lehe-
tőségei és korlátai is ide nyúlnak vissza.

– Az első Orbán-kormányban ön
szociális és családügyi miniszter volt.
A mából visszanézve reményteljes,
gyarapodó ideje volt ez a magyar élet-
nek. Milyen célok vezették az akkori
kormányzatot, benne nyilván a szoci-
ális és családügyi tárcát?

Akkor a kormányalakítás jobb
helyzetben történt, hiszen Horn Gyula
nem pusztította le annyira az országot,
mint Gyurcsány Ferenc. A nemzetközi
környezet is jobb volt, viszont nem
volt kétharmad. Akkor is úgy nyilat-
koztam, ma sem tudok mást mondani,
az első Orbán-kormány keresztényde-

mokrata kormányként tevékenykedett,
annak ellenére, hogy évekig csak egy
tényleges kereszténydemokrata tagja
volt A képlet a napnál világosabb. Két
politikai erő két világot képvisel. Az
egyiknek fontosak a hagyományos ér-
tékek, a normák és a közösségek. A
másik individuumban gondolkodik, és
nem igénye a rendezett világ megte-
remtése. Ma ugyanez a két erő küzd
egymással. A másikat erősíti a nem-
zetközi pénzvilág bosszúvágya.

– Hogyan élte meg munkájuk,
munkája eredményének elsorvadását
a következő nyolc évben?

2002-ben úgy tűnt, folytatni tudjuk
a megkezdett munkát. Mindnyájunkat
letaglózott a váratlan választási ered-
mény, ami utána jött, már nem volt
meglepő. Szétzilálták mindazt, amit
előtte rendezetté tettünk. Például libe-
rális elvek szerint átalakították a csa-
ládtámogatási rendszert. Ezzel annak
társadalmi hatása megváltozott, ismét
növekedésnek indult a segélyből élők,

és megélhetési gyermekszülésre be-
rendezkedők rétege.

– A kétharmados felhatalmazást
kapott kormányzó pártszövetség egyik
pártja országgyűlési képviselőcso-
portjának vezetője. Sokszor elhangzik,
hogy a KDNP nem is létezik, csupán
a Fidesz kegye élteti. Hogy érzi, mek-
kora a kereszténydemokrata frakció
mozgástere, ha úgy tetszik, szabad-
sága a törvényhozási munkában?

Arra szövetkeztünk, hogy megújít-
juk Magyarországot. Elsődleges cél a
nemzeti érdek, ennek eszköze az
együttműködés. A szövetség vezetője
nem a Fidesz, hanem Orbán Viktor. Az
együttműködésben mi keresztényde-
mokrataként veszünk részt. Ezt folya-
matosan bizonyítjuk. Mozgásterünk
van, de a helyzetből adódóan korláto-
zott. Részben a szövetség műfaja je-
lenti a korlátot, részben az a tény, hogy
KDNP nem önállóan jutott a parla-
mentbe. A Giczy-korszakban támoga-
tóink beálltak az Orbán Viktor vezette
szövetség mögé. Visszavezetésük egy
önállóan induló KDNP mögé ma a ki-
esés kockázata nélkül nem lehetséges.
Viszont a párt erősítése szövetségben
is alapvető érdekünk, ez törekvéseink
érvényesítését szolgálja. Az viszont
tény, hogy a szövetség tisztességes
működtetése napi küzdelmet jelent.

– A sarkalatos törvények közül jó
párat a kereszténydemokraták dolgoz-
tak ki. Ezek azon területek jogszabályai,
amelyek képviselete következik a KDNP
világnézeti párt voltából, küldetéséből,
azon politikai és eszmei értékrendből,
amit kereszténydemokráciának hívunk.
Hogyan értékeli, mennyire volt eredmé-
nyes a frakció munkája a törvénykezés
e területén?

A frakció tagjai minden törvény elő-
készítésében részt vesznek. Ennek te-
repe a közös szakmai kabinet. Több
olyan törvény van, amelyet fideszesek
jegyeznek, de jelentős változtatást ér-
tünk el az előkészítés során. Ilyen pél-
dául a Munka törvénykönyve, ami első
változatában számunkra elfogadhatat-
lan volt. Saját előterjesztés volt az egy-
házi törvény. Az államtitkárság szakmai
munkájához társult a frakció egyházak-
kal közösen kidolgozott véleménye.
Nem örültem, amikor a hosszú előké-
szítés után az utolsó pillanatban jött a
Fidesz elnökség részéről egy jelentős
módosítás. A tartalma elfogadható volt,
a módja kevésbé. A családok védelmé-
ről szóló törvényen szintén sokat dol-
goztunk. A szakmával, egyházakkal,
civilekkel egyeztettünk, rövidesen a
parlament elé kerül. Az oktatási törvény
tükrözi a KDNP szemléletét, és élvezi
a miniszterelnök támogatását. Nem vé-
letlen, hogy a liberális oktatáspolitika
képviselői vadul nekiestek. A belső el-
lenzék kezelése legyen a Fidesz-veze-
tés gondja, a mi dolgunk, hogy ki-
álljunk Hoffmann Rózsa és az oktatási
törvénytervezet mellett.

„Az együttműködésben mi 
kereszténydemokrataként veszünk részt”

Félelem és rettegés 
a „Fidesz-birodalomban”

Arra szövetkeztünk, hogy megújítjuk Magyarországot. Elsődleges cél a nemzeti érdek, ennek eszköze az együttműködés. A szövetség vezetője nem a Fi-
desz, hanem Orbán Viktor. Az együttműködésben mi kereszténydemokrataként veszünk részt. Ezt folyamatosan bizonyítjuk – mondta lapunknak adott
interjújában Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, az MKDSZ elnöke, aki
szerint a pért erősítése szövetségben is alapvető érdek.

BRÉM-NAGY FERENC

Csak ezzel, a hitleri birodalomra utaló, plagizált cím-
mel lehet jellemezni azt a légkört, amely állítólag 
eluralkodott a népszámlálás hónapjában szerte Ma-
gyarországon – ha hihetünk az erről szóló publikációk-
nak. A pszichózis magára a kormányzatra és annak
médiájára is átterjedhetett, mert az egyik „Péntek 8”
műsorban a riporter, Csermely Péter megkérdezte
Kövér László házelnöktől, hogy nem fél-e? A kérdés a
távolabbi jövőre vonatkozott.

Szerencsére a házelnök még nem fél, noha a Népsza-
badságban már olyan kategorikus megállapítások olvas-
hatóak (november 3.), hogy „még nem mindenki érzi
bőrén az eddigi politika következményeit, de mindez már
csak egy időzített bomba… bizonyos, hogy előbb-utóbb
robbanni fog… Orbán Viktor már hallja rémálmaiban a
számonkérő hangot… Orbánnak már nincs több esélye…”

„Bizalmatlanság és szorongás” címmel (február 22.)
olvashattunk riportot a népszámlálás okozta „különböző
félelmekről… emberek tízez-
reit nyomasztja a kérdés,
hogy be merje-e írni… me-
lyik nemzetiséghez, vagy fe-
lekezethez tartozik?”

„Villamoson, internetes
fórumokon, baráti társaságok-
ban… folyt egy másik vita is,
ami ugyanúgy bizalmatlan-
ságról, szorongásokról szólt.
A többség szorongásáról…
saját államával szemben.
Miért akarják tudni, mekkora
lakásban lakunk? Miért fon-
tos nekik, hogy milyen cégnél
dolgozunk? Miért kérdeznek rá a vallási meggyőző-
désre? A sajtóban megszólaltatott számlálóbiztosok
mind a bizalmatlanság különféle megnyilvánulásairól
számolnak be.”

Amelyik újság ilyen sztorikat kinyomtat, annak
munkatársai valószínűleg csak írják, de nem olvassák a
saját lapjaikat? Nem hallották még soha nyilatkozni a
saját politikusaikat? Amelyek, akik évtizedek óta köve-
telik, hogy ne lehessen kérdéseket feltenni magánéleti-
nek tekintett véleményekről, mert azok ilyen-olyan, de
mindenképpen szörnyű veszélyekhez, diszkrimináció-
hoz, illetéktelen beavatkozáshoz vezetnek. Most is, mint
a népszámlálás előtt, sőt, mint látjuk, utána is, folyik a
nyílt és a suttogó ellenpropaganda, nehogy tiszta képet
lehessen alkotni az ország tényleges állapotáról, való-
ságos szükségleteiről, megfelelő távlati programokat ne
lehessen készíteni, például lakásépítési, fejlesztési, szo-
ciális ügyekben. Még ha csak egyetlen ilyen gyakorlati
kérdésre gondolunk is.

De ennél a távlati problémánál sokkal konkrétabb az,
hogy ellenzéki ködösítés folyik nemzetiségi és vallási
hovatartozás ügyében. Ezzel egyidőben valótlanságo-
kat terjesztenek a kisebbségek hátrányos megkülön-
böztetéséről, üldözéséről, felekezetek szabadságáról.
Pedig még azt sem lehetett eddig tisztán látni jó néhá-
nyukról, hogy valóban léteznek-e, vagy csak etnobiz-
niszről, felekezeti bizniszről van szó?

Biztosak lehetünk benne, hogy miután véget ért a

népszámlálás, rövidesen változik a hangnem, és meg-
jelenik ismét a követelődzés, hogy számlálatlan 
milliárdokat adjanak, teljes szabadságot, jogokat bizto-
sítsanak olyan „egyházaknak”, „kisebbségeknek”, ame-
lyekről továbbra sem lehet tudni majd, valójában
léteznek-e, vagy csak papírosuk van egy bíróságtól.

Ez annál is érdekesebb, mert ha a népszámlálás nem
megbízható, azok, akik olyan nagyon rettegnek és szo-
ronganak, vagy legalábbis szeretnék annak látszatát kel-
teni, azoknak a nagyhatalmú ideológiai elődei és ősei
egészen más gyakorlatot folytattak a pártállamban.

Nem egy névtelen kérdőíven, hanem kémekkel, 
besúgókkal, feljelentőkkel és hatóságokkal firtatták szé-
les rétegek vallási, nemzetiségi, politikai meggyőződé-
sét, vagy éppen lakásviszonyait.

Közel fél évszázadon át csak kiutalással lehetett la-
káshoz jutni, magántulajdon alig volt. Rendeletek szab-
ták meg, hogy kinek mekkora lakóterület jár, hogy két
személy jogosult egyetlen szobára, vagy egy családnak
nem lehet csak egyetlen, maximum 120 négyzetméte-

res, egyszintes családi háza, eset-
leg még egy ideiglenes nya-
ralója. Létezett olyan rendelet,
hogy aki átlépi az engedélyezett,
egy főre eső minimumot állami
tulajdonú lakásában, annak több-
letterülete után külön adót kell fi-
zetnie és magasabb lakbért.
Előzőleg minden, hat szobásnál
nagyobb ingatlant államosítot-
tak, sok esetben saját egykori há-
zában csak lakbérfizetés mellett
maradhatott a régi tulajdonos.
Nem említve a kitelepített tízez-
reket, vagy lakóhelyváltozásra

kényszerített milliónyi falusi embert, akiket a megélhe-
tés kényszere kergetett a városi lakásnyomorba. Most
elhitetik velük, hogy itt öregkorukra sem lesz nyugtuk?
A devizacsőd kapcsán talán pánikot próbálnak kelteni,
afféle lakásösszeírás félét sugallnak? 

Az sem érdektelen, hogy olyan egyházak, ame-
lyeknek számos tagját érte üldöztetés a pártállamban,
és amelyeknek vértanúi vannak, bátor vállalásra kész-
tették híveiket. Olyanok viszont, akinek se hitük, se
nemzeti identitásuk már régen nincs és a pártállamban
üldözték, most pedig ijesztgetik azokat, akiknek még
van identitásuk, később majd nagy hangon hirdetik a
lelkiismereti és vallásszabadságot, mint tették évtize-
deken át, mióta ez nem jár semmiféle hátránnyal.

Kik is lehetnek ők? Valószínűleg a pirézek. Ez a bátor
és nemes emberfajta, amely mindig, mindenütt kiáll iden-
titása mellett és szeretné, ha minél többen ugyanolyan lel-
kes piréznek vallanák magukat. Vagy a jetik? Ez a mélyen
hívő sokaság, amely akár a vértanúságot is elszenvedné a
kegyetlen, barbár jetiüldöző csőcselék röheje közben? 

Ami pedig a népszámlálási biztosokat illeti, mit mond-
hattak volna arról a sokszázezer polgárról, akik az inter-
neten válaszoltak, vagy azokról a milliókról, akik
nyugodtan, örömmel, vagy unottan, de teljesítették ál-
lampolgári kötelességüket. Csak a problémásokról mond-
hattak valami érdekeset, azokról, akik vagy maguk
akartak ártani a közérdeknek, vagy akiket sikerült,
mint labilis lelkeket megfélemlíteni.

D–Y–Ó

Olyanok viszont, akinek se
hitük, se nemzeti identitásuk már
régen nincs és a pártállamban ül-

dözték, most pedig ijesztgetik
azokat, akiknek még van identi-
tásuk, később majd nagy hangon
hirdetik a lelkiismereti és vallás-
szabadságot, mint tették évtize-

deken át, mióta ez nem jár
semmiféle hátránnyal.
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Megalakult a Magyar Diaszpóra TanácsA magyar kormány 
üdvözli a szerb

döntést
Kiemelte: igaz, hogy nyelvében él a

nemzet, de az emigráció harmadik, 
negyedik és sokadik generációjától már
nehezen várható el, hogy az anyaorszá-
giakhoz hasonló szinten beszéljen ma-
gyarul. Ugyanakkor őket sem akarják
elveszíteni a magyar nemzetből – hang-
súlyozta, hozzátéve: ezért is érhető el két
nyelven, magyarul és angolul a nemzeti
regiszter. Semjén Zsolt rámutatott: a re-
giszter megerősítheti identitásában azo-
kat a magyarokat is, akik több száz vagy
ezer kilométerre élnek a legközelebbi
magyar szervezettől, illetve miután a
magyar nemzet világnemzet lett, ki kell
használni ezt, hogy „nyomásgyakorlásra
képes világmagyarságot építsünk fel”.
Az a cél, hogy a világ magyarságának
összes szervezete rajta legyen a regiszte-
ren, de nemcsak azt szeretnék, ha a ma-
gyar állammal tartanának kapcsolatot,
hanem, hogy egymással is kontaktust lé-
tesítsenek.

A miniszterelnök-helyettes szólt a
szerb restitúciós törvényről is, és leszö-
gezte: a kollektív jogfosztást semmilyen
formában nem tudjuk elfogadni, ez
olyan ügy, amely felülír minden mást.
Ha azt nem változtatják meg, és a ma-
gyarokat kollektív jogfosztással kire-
kesztik a kárpótlás és a vagyon-
visszaszármaztatás lehetőségéből, akkor
Magyarország kénytelen lesz vétót
emelni a Szerbia tagjelölti státuszáról
való szavazáson. Semjén Zsolt hozzá-
tette: a tárgyalások során az látszik kör-
vonalazódni, hogy a szabályozást meg
fogják változtatni, s ha ez megtörténik,
„lelkesen és boldogan meg fogjuk sza-
vazni” Szerbia uniós csatlakozását.  

Másik fundamentális tételként emlí-
tette a Kárpát-medencében az autonómia
„soha fel nem adását”. A miniszterelnök-
helyettes azt mondta, hogy a szórvány-
magyarság esetében a kulturális
autonómiáért harcolnak, míg a „tömb-
magyarság” esetében a területi autonó-
miáért. Világossá kell tenni, hogy a

magyar megmaradás akkor lehetséges –
például a Székelyföldön – ha területi au-
tonómia van – szögezte le Semjén Zsolt,
hozzátéve: minden párbeszédre készek,
de „az autonómiához való ragaszkodá-
sunkat soha nem adjuk fel”, és minden
politikai cselekedet ebbe az irányba
mutat – jelentette ki a kormányfő helyet-
tese, akinek a szavait taps fogadta.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia volt elnöke, a Beth-
len Gábor Alap kuratóriumi elnöke
jelezte: újdonság, hogy az alaphoz a di-
aszpórában élők is pályázhatnak. Kie-
melte: támogatni kívánják a szétszóródott
magyarság kezdeményezéseit is. Beszá-
molt arról is, hogy a Friends of Hungary
elnevezésű alapítványt a közelmúltban
jegyezte be a bíróság. Az alapítvány –
amelynek tagjai között van Oláh György
Nobel-díjas tudós, Marton Éva opera-
énekes – célja, hogy megjelenítse, a ma-
gyarság milyen sokat adott a világörök-
ségnek. Megjegyezte: tevékenységükkel
a kormányt is szeretnék segíteni.

Elkészült a családok védelméről szóló törvény tervezete

A családok védelméről szóló tör-
vénytervezet a család fogalmát a le-
származás elve alapján határozza
meg. Eszerint legalább két, egyenes
ági rokonságban álló személy alkot
családot. Reagálva a bulvársajtóban
többször is megjelent hírre, amely
szerint a KDNP engedelmességre kö-
telezné a gyermekeket, a keresztény-
demokrata politikus felhívta a
figyelmet, hogy a ma hatályos törvé-
nyekben is szerepel a szülő-gyermek
kapcsolat szabályozása. Ez nem új
keletű, a normális emberi kapcsola-
tok évezredek óta ilyen és hasonló
elvek szerint működnek.

A javaslathoz kapcsolódva úgy
fogalmazott: ha gazdasági gondja-

inkat nem sikerül megoldani, a
magyarok szegények lesznek; ha a
népesedési gondokat nem sikerül
megoldani, akkor nem lesznek
szegények, mert nem lesznek.
Szavai szerint a családpolitikáért
felelős államtitkárság közreműkö-
désével elkészült tervezet keret-
törvény-jellegű, a részleteket
alacsonyabb rendű jogszabályok
rögzítik. A tervezet „ma a bürok-
rácia malmai között őrlődik, ez a
sorsa minden törvénytervezetnek”
– jegyezte meg némi iróniával,
hozzátéve: reményei szerint ha-
marosan kikerül onnan, és meg-
kezdheti a parlament tárgyalását.

Rubovszky György a parlament na-
pirendjén szereplő kitüntetésekről
szóló sarkalatos törvényről elmondta:

a módosító indítványok 90 százaléka
szövegpontosító, és azokat kizárólag
az MSZP adta be. A képviselő az
egyik új kitüntetésről, a Szent István
rendről kifejtette, az nem hagyomány
nélküli, a bírálók nem magát a kitün-
tetést, hanem a tervezet szövegének
azt a részét támadják, amely ki-
mondja, hogy egy Mária Terézia által
alapított rendet elevenítenek fel. A kri-
tikusok szerint ennek a történelmi
passzusnak nem kellene a javaslatban
szerepelnie. A kereszténydemokrata
politikus hangsúlyozta: magát a rend
megújítását nem ellenzik. Arról, hogy
a javaslat nem tartalmazza a Nagy
Imre Érdemérem adományozását, Ru-
bovszky György azt mondta, 1990 óta,
aki tényleg kapcsolatba hozható volt
az ő személyével és munkásságával,

vagy kortársa volt a mártír miniszter-
elnöknek, az megkaphatta. Ha utóla-
gos, származékos indokok alapján
osztogatnák, a kitüntetetteket deval-
válnák.

Pálffy István frakciószóvivő az
MTI azon felvetésére, hogy a javaslat
nem rendelkezik a kitüntetések esetle-
ges visszavonásáról, kijelentette: a ja-
vaslat kitüntetéseket hoz létre, illetve
újít meg, nem egy konkrét üggyel fog-
lalkozik. Nem lex-Kertészt fogalmaz-
tak meg – utalt vissza a KDNP
országgyűlési képviselője a kérdés
hátterére. Hangsúlyozta: az indítvány
nem foglalkozik a Kossuth-díjjal,
vagy a Széchenyi-díjjal, mert ezek
nem ide tartoznak, és különösen nem
valakivel foglalkozik, aki a Kossuth-
díjra méltatlanná vált. „Kertész Ákos
méltatlan lett erre a díjra”, de ez nem
azt jelenti, hogy úgy kezdenek törvé-
nyeket alkotni, amivel implikálják azt
a lehetőséget, hogy Kertész Ákostól
ezt bármikor elvegyék – mondta vé-
gezetül Pálffy István.

A magyar kormány üdvözli, hogy
a szerb kormány és a Vajdasági
Magyar Szövetség képviselőinek
egyeztetése után, a közöttük létre-
jött megállapodásnak megfelelően,
a szerb parlament december 5-én
elfogadta a rehabilitációról szóló
törvényt – fogalmaz a kabinet 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes és Német Zsolt külügy-
minisztériumi államtitkár által 
kiadott közleményben.

A közlemény szerint a rehabilitá-
ciós törvény releváns rendelkezései
egyértelműen az egyéni felelősség
vizsgálatára alapozzák a restitúciós
és kárpótlási folyamatból történő ki-
zárást, így megszűnt a kollektív fe-
lelősség alkalmazásának lehetséges
jogi alapja. 

A kormány értékelése szerint a
Rehabilitációról szóló törvény e ren-
delkezései révén, valamint a Va-
gyon-visszaszármaztatásról és
kárpótlásról szóló törvényre való
közvetlen utaláson keresztül immár
alkalmas arra, hogy orvosolja az
utóbbi törvény által okozott problé-
mát. Ezért Magyarország támogatni
tudja az Európai Tanács december 
9-i ülésén a Szerbia EU-tagjelöltsé-
gére vonatkozó politikai döntést.

Németh Zsolt a döntésre reagálva
elismerését fejezte ki Szerbiának, és
azt mondta, ezzel a lépésével Szer-
bia letette az alapját annak, hogy
Magyarország és Szerbia között
olyan megbékélési folyamat bonta-
kozhasson ki, amire évek óta várnak
a határ mindkét oldalán a magyarok.
Elismerését fejezte ki Vajdasági Ma-
gyar Szövetségnek (VMSZ), elnö-
kének Pásztor Istvánnak és a
vajdasági magyar közösségnek. Ha-
tározott kiállásuk egyértelművé
teszi, hogy a nemzeti, etnikai alapon
szerveződő pártoknak van létjogo-
sultságuk.

Pásztor István, VMSZ elnöke 
kiemelte, hogy az ügyben teljes
nemzeti konszenzus alakult ki 
és bejelentette, hogy egy olyan jog-
segély szolgálatot indítanak el,
amely lehetővé teszi: akik a negy-
venes években a II.világháború 
kárvallottjai voltak, ügyeiket zökke-
nőmentesen és hatékonyan intézhes-
sék. Köszönetet mondott Orbán
Viktornak, Semjén Zsoltnak, Né-
meth Zsoltnak azért az erőfeszítése-
kért, amit az elmúlt 1-1,5 hónapban
kifejtettek. Szintén köszönetét 
fejezte ki a parlamenti pártoknak, 
és a kárpát-medencei magyar szer-
vezeteknek.

A diktatúra vége nem azt jelentette,
hogy azonnal, a választás másnapjának
reggelén létrejött egy totálisan új, de-
mokratikus struktúra, hanem azt, hogy
elkezdődött a posztkommunizmus –
hangsúlyozta Orbán Viktor november
17-én az Országházban a Magyar Di-
aszpóra Tanács alakuló ülésén elmon-
dott beszédében. 

A kormányfő kifejtette: a posztkom-
munizmus – amely nemcsak életérzés,
hanem egy struktúra is – fő jellemzője
egy új alkotmánynak, az alkotmányos
intézmények szilárdságának a hiánya, a
nem kommunista múltból jövő pártok
szervezeti gyengesége, valamint az,
hogy a régi világból örökölt kapcsolati
rendszerek felülírják a piaci verseny
szabályait, így pedig a piac működését
a verseny helyett monopóliumok és
kartellek szabályozzák.  

Míg például Csehországban ezt 5-6
év alatt, Lengyelországban pedig kö-
rülbelül egy évtized alatt sikerült le-
zárni, addig Magyarország azon
államok közé tartozik, amely a legutol-
sók között tud e posztkommunizmus-
nak véget vetni – mondta Orbán Viktor.   

A miniszterelnök álláspontja szerint
például a munka törvénykönyvének, a
közoktatás rendszerének vagy az alkot-
mánynak az átalakításával kapcsolatos
viták sem esetleges konfliktusok, nem
„véletlenül fellobbanó bozóttüzek”,
hanem a posztkommunista korszakot
lezáró kormányzati és parlamenti poli-
tika következményei. A nemzetpoliti-
káról szólva Orbán Viktor kifejtette:
véleménye szerint az elmúlt húsz évben
sikeresnek indult, de végül hamvába
halt, torzó maradt a világban szétszórva
élő magyarok összefogására tett kísérlet
többsége. Ezért tavaly kormányra ke-

rülve úgy döntöttek – folytatta –, hogy
a be nem vált elképzelések helyett meg-
próbálnak esélyt nyújtó, új kísérleteket
indítani. Ennek jegyében újraindították
a Magyar Állandó Értekezletet, új nem-
zetpolitikai intézményrendszert alakí-
tottak ki, most pedig megalakul a
Magyar Diaszpóra Tanács – sorolta.  

A magyar nemzet nagy történelmi
tettei a magyarság szelleméből eredez-

tethetőek – fogalmazott beszédében,
hozzátéve, hogy a XX. század törté-
nelme mint egy hatalmas kalapács
„szétzúzta” az országot, „sok kis részre
törte szét a nemzetet, és a szilánkjai
ennek a hazának messzire hullottak egy-
mástól”. És bár az embert be lehet bör-
tönözni, lehet csonkítani, de a szellemét
nem – idézte a magyar irodalom vissza-
térő motívumát a miniszterelnök, meg-
jegyezve: „közel száz éve küzdünk
azért, hogy a magyarság szelleme (...)
valamiképpen újraegyesítse a világban
szétszórt nemzetünket”. A diaszpóra ta-
nács megalakulása újabb fontos győze-
lem ebben a küzdelemben – jelentette ki.  

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az
erős és sikeres magyar nemzet nem csu-
pán eszmei, érzelmi alapon fontos, az
ugyanis gazdasági érdek is, a magyar-
ság szelleme gazdasági erőforrást is je-
lent. Kiemelte: nem olyan idők járnak,
amikor erőforrásokat nem szabad veszni
hagyni, ezért „mi, magyarok minél töb-
ben toljuk a szekeret, annál biztosabban
kijutunk a gödörből, ahová hosszú évek

felelőtlen döntései sodorták a nemze-
tünket”; a cél az, hogy „minden ma-
gyart a fedélzetre hívjunk”. Szerinte
annál hamarabb és annál erősebb lesz
a gazdasági növekedés is, minél in-
kább nemzeti ügye lesz ez a nemzet
egészének. „14-15 millió magyar sok-
kal többre képes, mint 10 millió. Ki
mástól remélhet határokon kívülről
erőt a nemzet, mint azoktól a magya-
roktól, akiket a történelem vihara a
XX. században messze repített a hazá-
juktól, de akik mindig is megőrizték
hűségüket, ragaszkodásukat, szerete-
tüket Magyarország iránt?” – fejtette
ki a kormányfő.

– Folytatás az 1. oldalról –

Nem csupán eszmei, érzelmi alapon fontos az erős és sikeres magyar nemzet

Elkészült a családok védelméről szóló törvény tervezete és hamarosan a parlament elé kerülhet – jelentette be saj-
tótájékoztatón Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője november 24-én. Rubovszky
György és Pálffy István a parlament napirendjén szereplő kitüntetésekről szóló sarkalatos törvényről tájékoztatta
a sajtót. Rubovszky György megjegyezte, a sarkalatos törvényhez beadott módosító indítványok kilencven szá-
zaléka szövegpontosító, és azokat kizárólag az MSZP adta be.

Állami kitüntetések alapítását és újraalapítását javasolja a KDNP

A javaslat kimondja, hogy az Or-
szággyűlés megalapítja, illetve megújítja
az állami kitüntetéseket, a Magyar Szent
István Rendet, a Magyar Corvin-láncot,
a Magyar Becsület Rendet, valamint a
Magyar Köztársasági Érdemrendet és a
Magyar Köztársasági Érdemkeresztet. A
kitüntetések sorrendje egyúttal azok hie-
rarchiáját is jelenti, „ami egyrészt azok-
ban az érdemekben nyilvánul meg,
amelyekért az egyes kitüntetéseket ado-
mányozni lehet, másrészt a kitüntetések
adományozásának évi keretszámában” –
olvasható a Semjén Zsolt, Rubovszky
György, Pálffy István és Latorcai János
által jegyzett sarkalatos javaslatban.

A Magyar Szent István Rend a Ma-
gyarország érdekében tett legkiemelke-
dőbb különleges érdemek, kimagasló
életművek, nemzetközi téren szerzett je-
lentős értékek elismerésére szolgál.
Ezzel megújítanák a történelmiség je-
gyében a Mária Terézia magyar királynő
által 1764. május 5-én alapított Szent Ist-
ván Rendet. Az elismerésből magyar ál-
lampolgár számára évenként legfeljebb
három kitüntetés lenne adományozható.

A Magyar Corvin-lánc a magyar tu-
domány és művészet, valamint a magyar
oktatás és művelődés fellendítése terén
szerzett kimagasló érdemek elismerésére
szolgál, a kitüntetéssel adományozottak
alkotják a Magyar Corvin-lánc Testüle-
tet. A Corvin-lánccal kapcsolatos felada-
tokat a Miniszterelnökség keretében

működő Magyar Corvin-lánc Iroda látja
el. A Corvin-lánccal adományozottak
száma egy időben a tizenötöt nem ha-
ladhatja meg.

A javaslat szerint a Magyar Becsület
Rend a Magyarország és a nemzet érde-
kében tanúsított kiemelkedő szolgálat,
vagy hősiesség el-
ismerésére szolgál,
évente tizet lehetne
adományozni belőle.

A Magyar Köztár-
sasági Érdemrend és
Magyar Köztársasági
Érdemkereszt a nem-
zet szolgálatában, az
ország fejlődésének
elősegítésében, a ha-
za érdekeinek elő-
mozdításában és az egyetemes emberi
értékek gyarapításában végzett kima-
gasló, példamutató tevékenység elisme-
réséül járna.

Magyar állampolgárok számára a
Magyar Köztársasági Érdemrend nagy-
keresztjéből évenként legfeljebb öt, kö-
zépkeresztjéből a csillaggal évenként
legfeljebb húsz, középkeresztjéből leg-
feljebb negyven, tisztikeresztjéből éven-
ként legfeljebb száznegyven, lovag-
keresztjéből évenként legfeljebb kettő-
száznyolcvan adományozható. Magyar
állampolgárok számára a Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkeresztből legfel-
jebb kettőszáz, a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztből évente legfeljebb
kettőszázötven, a Magyar Köztársasági

Bronz Érdemkeresztből legfeljebb há-
romszázötven adományozható.

Az indítvány tartalmazza, hogy Ma-
gyarország állami kitüntetéseit a minisz-
terelnök előterjesztésére a köztársasági
elnök adományozza.

A javaslat melléklete szerint Magyar-
ország köztársasági el-
nöke a Szent István
Rend és a Magyar
Köztársasági Érdem-
rend nagykereszt a
lánccal és az arany su-
garas csillaggal osz-
tályának kitüntetettje.

Az indítvány rög-
zíti, hogy a hatályos
szabályoktól eltérően
ezentúl magyar állam-

polgár számára külföldi állami kitünte-
tés viselését a külpolitikáért felelős
miniszter előterjesztése alapján a köztár-
sasági elnök megtilthatja. 

Ugyanakkor meg kell adni a közha-
talomnak azt a lehetőséget, hogy ne le-
hessenek viselhetők azon államok
kitüntetései, vagy azon jellegű kitünteté-
sek, amelyek összeegyeztethetetlenek a
demokratikus értékrenddel, Magyaror-
szág demokratikus elkötelezettségével.
Ugyancsak eltér a hatályos szabályozás-
tól az a rendelkezés, amely szerint olyan
személynek, akit bűncselekmény elkö-
vetése miatt jogerősen elítéltek, csak ki-
vételes méltánylást érdemlő esetben
lehet kitüntetést adományozni – olvas-
ható a törvénytervezetben.

A javaslat a címer használatára a tör-
vény erejénél fogva jogosultak körét ki-
egészíti a köztestületekkel, figyelemmel
az általuk végzett közfeladatokra és arra
a mára kialakult következetes jogalko-
tási gyakorlatra, amely a címer haszná-
latát külön törvényekben biztosítja a
köztestületeknek.

A zászló használatának szabályozása
érdemben nem változik, a javaslat – a
nemzeti ünnepeken az Országház előtti
zászlófelvonás mellett – fenntartja az ál-
lami szervek állandó zászlókitűzési (lo-
bogófelvonási) kötelezettségét. 

Nem változik a magánszemély és a
jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet címerhasználatának tilalmára
vonatkozó szabály sem. Ugyanakkor a
javaslat kifejezi, hogy ettől csak törvény
– vagy törvény felhatalmazása alapján
jogszabály – térhet el, személy vagy sze-
mélyek meghatározott csoportját kifeje-
zetten feljogosítva a címer használatára.

A jogszabály – amely a Kossuth- és
Széchenyi-díjakat nem érinti, ha a parla-
ment elfogadja, 2012. január 1-jén lép
hatályba.

Pálffy István megfontolandónak
tartotta a „közép” kifejezés elhagyá-
sát. A másik felvetésről szólva azt
mondta: az előterjesztés elve, hogy ki-
zárólag egy személyhez, Szent István-
hoz köti az állami kitüntetéseket.
Hozzátette: minisztérium vagy köz-
igazgatási szerv alapíthat új díjat, így
Nagy Imréről elnevezett elismerést is
létrehozhat a jövőben.

FORRÁS: KDNP.HU

Magyar Szent István Rend, Magyar Corvin-lánc, Magyar Becsület Rend valamint Magyar Köztársasági Érdemrend és Magyar Köztársasági Érdemkereszt ki-
tüntetések alapítását és újraalapítását rögzíti kereszténydemokrata képviselők törvényjavaslata. A november 18-án benyújtott sarkalatos indítvány kitér arra is,
hogy a köztársasági elnök a két angyallal mint pajzstartóval ellátott, a miniszterelnök a cserfaággal és olajággal övezett címer használatára lenne jogosult.

FORRÁS: KDNP.HU

FORRÁS: MTI
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Tizedik plenáris ülését tartotta a Magyar Állandó Értekezlet

Az Országgyűlés elnöke hangsú-
lyozta: e nyomasztó felelősség „ki-
porciózását” rövid távon, nem mindig
méltányosan, a választópolgárok,
hosszabb távon – „megfellebbezhetet-
lenül” – a magyar történelem végzi el.
Hozzátette: a kialakult helyzetnek ter-
mészetesen van megoldása, és ebben
a megoldásban segíthet a Máért fele-
lős munkája. Kövér László kiemelte:
az elmúlt húsz esztendő tanulságai
alapján sok mindent újra kell gondolni.

Példaként említette, hogy a szomszédos
országokban hatalmi szerepkörbe ke-
rülő magyar politikai osztály valójában
mit képvisel: a magyarok érdekeit a
többségi államvezetésben, vagy a több-
ségi államvezetés érdekeit a magyarok
között, esetleg egyfajta moderátor-, pa-
cifikáló szerepet választ magának, saját
jól felfogott csoportérdekét követve.  

„És ugyanez a felvetés bármikor
igaz lehet a magyarországi politikai
osztályra is” – mondta Kövér László,
hozzátéve: mindenki eldöntheti, kit
képvisel: a nemzeti érdekeket nemzet-

közi porondon, vagy „a nemzetközi ér-
dekek ügynöke a hazai pályán”. A ház-
elnök szerint a magyarországi vá-
lasztópolgárok „értékelve a balliberális
politikai osztály ténykedését” 2010-ben
félreérthetetlenül kifejezték ebben a
kérdésben az elvárásukat.

Kövér László kitért arra is, hogy tör-
ténelmi mércével mérve az 1920-tól
1990-ig terjedő időszaknak nemzetpoli-
tikai értelemben egyértelműen vesztesei
voltunk. 1990 után új mozgástér kelet-
kezett, ám az elmúlt húsz évben ennek a
lehetőségnek sem lettünk a nyertesei. 

Az államfő november 23-án fo-
gadta a Máért résztvevőit. Az esemé-
nyen Schmitt Pál kifejtette: a
rendszerváltás óta sokféle „érzelmi és
értelmi alapú politizálás” jellemezte a
kapcsolattartást a határokon túli ma-
gyarsággal. A megközelítések között
téves volt a magyarok szétválasztása:
a határon inneni és a határon túli ma-
gyarok közötti különbségtétel –
mondta az államfő.

Hangsúlyozta: az egyetértésért har-
colni kell, de az összetartozásunk
öröklött kincs. 

A kommunista diktatúra 
megismertetése 

kiemelt felelősség

A nyelvápolás „szent kötelességünk”

Konferencia 
kisebbségi jogokról

A magyar kormány minden jogi 
segítséget megad Boldoghy Olivérnek

A magyar államnak 
ki kell állnia a magyarokért

Mint mondta, hiányolnak egy sor
eddig nem kutatott témát, és kétségbe
vonnak sok eddig hivatalosnak tartott
kutatási eredményt. Kitért arra is, a
munkacsoport fontos feladata, hogy
közreműködjék a bűnök feltárásában
és a bűnösök nevesítésében, mert „az
igazságtétel hiányától szenved az or-
szág”. Úgy fogalmazott: lassan eltűnik
az a generáció, amely a vesztes II. vi-
lágháború utáni időszakot megélte,
amikor a kommunista párt három-
négy év alatt a kezdeti jelentéktelen
helyzetből hatalomra kerülve kialakí-
totta a szovjet típusú proletárdiktatú-
rát. A kommunista ideológia és hatása
nem múlt el nyom nélkül, a rendszer-
változás ellenére lélekromboló emlé-
kei ma is érezhetők. Mint mondta,
több generáció nőtt fel úgy, hogy az
újkori történelem legelemibb tényeit,
összefüggéseit sem ismeri, ami aka-
dályozza a jelenkori politikában való
tájékozódást is. Hozzátette: minél
több fiatal kutatót szeretnének be-
vonni a bűnök feltárásába. Hozzátette:
szeretnék bemutatni, hogy az elköve-
tett bűnök mögött egységes eszme-
rendszer rejtőzött, ami máig is kísért.

Csallóközi Zoltán Tamás a minisz-
terelnök-helyettes kabinetfőnöke a ke-
reszténydemokrata mozgalmak és az
egyház sorsát tekintette át 1944–1947
között. Mint kiemelte: a magyar egy-
ház szétzilálásra törekvő párthatalom
támadássorozatainak nagy hadműve-
letei zajlottak ezekben az években.
Nem véletlen, hogy a kommunista
diktatúra mindent megtett az egyház
intézményének felszámolására, hiszen
felfogásában a vallásszabadság csak a
kultusz, a templomi istentisztelet sza-
bad gyakorlását jelentette – mutatott
rá, hozzátéve: a diktatúra vallássza-
badságában nincs benne az egyház
kulturális, társadalmi és karitatív te-
vékenységének engedélyezése sem. A
hatalmat gyakorlók az összes egyhá-
zat valamennyi vallási intézménnyel
együtt a polgári reakció szerveinek te-
kintették.

Hans Kaiser, volt miniszter, a Kon-
rad Adenauer Alapítvány magyaror-
szági irodájának vezetője arról beszélt,
hogy november 10. különleges dátum.
Felidézve a berlini fal leomlását és a
határnyitást, köszönetet mondott Ma-
gyarországnak. Mint kiemelte, nem fe-
lejtik el, amit Magyarország tett, és
nem lehetnek eléggé hálásak érte.

Szőcs Géza a magyar nyelvet nem-
zeti kultúránk legfontosabb zálogának,
nemzeti emlékhelynek nevezte. Ugyan-
akkor rámutatott: a magyar nyelv kiszo-
rulóban van a tudományos életből, több
egyetemen diplomamunkát csak angol
nyelven fogadnak el, más területeken
pedig a magyar idegen szavakkal, nyelvi
szerkezetekkel „nyomorékká” torzul. 

A nemzet a létét, a fennmaradását
köszönheti a nyelvnek – hangoztatta
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a
rendezvényen. A magyar nyelv napja
szerinte a Költészet napjával és A ma-
gyar kultúra napjával együtt hármas
ünnepet, egységet alkot. „Ettől kezdve
a mi dolgunk, különösen a fiataloké,
az iskoláké, hogy ne feledkezzünk
meg ezeket az ünnepeket méltó tarta-
lommal megtölteni, hogy ne váljanak
üres formalitássá” – tette hozzá.

A nyelvápolást
„szent kötelesség-
nek” nevezte, mint
fogalmazott, az új
köznevelési törvény-
ben és a készülő
nemzeti alaptanterv-
ben gondoskodni
fognak a magyar kul-

túra, a magyar irodalom értékeinek vé-
delméről. Ugyanakkor kitért arra is:
fontos hogy a diákok idegen nyelve-
ken is tanuljanak.

Schmitt Pál köztársasági elnök üze-
netét Kubik Anna színművész olvasta
fel. „A kultúra és a nyelv mindennél
jobban összekapcsol bennünket” – fo-
galmazott Schmitt Pál. „Nyelvünkben
éljük meg a jelent, de benne van a
múlt, és nyelvünk üzenet a jövő nem-
zedékek számára” – mutatott rá a köz-
társasági elnök, aki szerint őrizni kell a
magyar nyelv értékeit és fejleszteni.

Magyar emberek sehol a világon
nem lehetnek másodosztályú, másod-
rangú állampolgárok, elfogadhatatlan,
hogy ami más nemzeteknek természe-
tes, abból a magyar nemzetrészek ki le-
gyenek zárva – fogalmazott Semjén
Zsolt a Jogsegély a gyakorlatban cím-
mel rendezett konferencián.

Semjén Zsolt kitért arra, hogy Né-
meth Zsolt külügyi államtitkárral aznap
találkozik Boldoghy Olivérrel, a szlo-
vák állampolgárságától a magyar 
állampolgárság felvétele miatt meg-
fosztott felvidéki vállalkozóval, és átte-
kintik, milyen segítséget tudnak neki
nyújtani. Mint megjegyezte: a vállalko-
zót szemmel láthatóan megpróbálják 
ellehetetleníteni, elvették tőle a jogosít-
ványát, a lakcímkártyáját, és noha egész
életében fizette, a társadalombiztosítá-
sát is.

A lépés teljesen ellentétes a szlovák
alkotmánnyal is, amely kimondja, hogy
akarata ellenére senki nem fosztható
meg szlovák állampolgárságától – em-
lékeztetett, majd folytatva kijelentette:
ez minden embert fenyeget, nemzetisé-
gétől függetlenül Szlovákiában, így ha
egy zsidó vallású ember felveszi az iz-
raeli állampolgárságot, meg fogják
fosztani a szlovák állampolgárságától,
vagy ha egy püspök vatikáni állampol-
gárságot szerez, elméletileg el kell,
hogy vegyék tőle a szlovákot.

Kettős mércét ugyanakkor nem tu-
dunk elfogadni, az nem lehet, hogy csak
a magyarokat fosztják meg – hangsú-
lyozta a miniszterelnök-helyettes.

A szlovákiai nyelvtörvényhez kap-
csolódva feltette a kérdést, el tudja azt
képzelni bárki józan ésszel, hogy 
Angela Merkel német kancellárt ne en-
gedje be Franciaország Elzász-Lotha-
ringiába egy ünnepségre? Ilyet
Európában senki nem tud elképzelni jó-
zanésszel, de velünk ez történt, Sólyom
Lászlót nem engedték be egy ünnep-
ségre Szlovákiába – idézte fel.

Semjén Zsolt szerint elfogadhatatlan
az is, hogy egy felvidéki magyar orvos
ne beszélhessen magyarul az asszisz-
tensével, egy önkormányzatnál ne be-
szélhessen magyarul egy ügyintéző.
Ugyanakkor nem csak a magyar nyelv-
ről van szó – mutatott rá, hozzátéve: 
elfogadhatatlan, hogy valaki ne beszél-
hessen bármilyen nyelven, amin két
ember megérti egymást. 

A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese a tanácskozáson mérföldkő-
nek nevezte a kutatóintézet létrehozá-
sát, amelynek három funkciója, feladata
lesz. A jogvédő központ mellett tudo-
mányos kutatóintézetként működik,
amellyel kapcsolatban kiemelte: a ma-
gyar államnak a világ bármely pontján
élő magyar közösségek szempontjait,
problémáit ismernie kell, figyelembe
kell vennie döntései meghozatalakor.

Gál Kinga EP-képviselő arról be-
szélt, a kisebbségvédelem kulcsa, hogy
az egyes jogokat hogyan tudjuk érvé-
nyesíteni. Minden jog annyit ér, ameny-
nyit a valóságban érvényesíteni tudnak
belőle. Kitért arra, hogy Európában, ha
változik is a háttér, ha más is az alap-
helyzet, a kihívások és a problémák
döbbenetesen hasonlóak, amivel ezek a
közösségek szembesülnek. Minden
esetben, ha a kisebbségi jogok sérülnek,
előbb-utóbb eljutnak egy alapvető em-
beri jogi sérelemhez is – állapította
meg, és megjegyezte: nincsenek ma
olyan kisebbségi jogok, amelyek uniós
szinten kikényszeríthetők lennének  –
mondta a Fidesz EP-képviselője.

Kántor Zoltán, a most alakult Nem-
zetpolitikai Kutatóintézet vezetője kie-
melte: az intézet háttérintézmény,
amely tudományos sztenderdek szerint
működik, de célja az is, hogy tanácso-
kat fogalmazzon meg a nemzetpolitika
alakítói számára. 

Allan Phillips, kisebbségi jogi szak-
értő előadásában arról beszélt, hogy a
kisebbségek nyelvi jogainak gyakorlati
megvalósulása a mai napig számos ne-
hézséget vet fel. Az államnyelv szabá-
lyozására vonatkozó törvények és a
kisebbségek nyelvi jogait biztosító tör-
vények „egyensúlyozó manővert” igé-
nyelnek – jelentette ki. 

Tove H. Malloy, az European Center
for Minority Issues igazgatója a hagyo-
mányos kisebbségek európai regionális
politikába ágyazott képviseleti jogáról
tartott előadást. 

Semjén Zsolt hangsúlyozta, szlová-
kiai és uniós fórumokon is kiállnak az
állampolgárságától megfosztott révko-
máromi férfi mellett, és minden segít-
séget megadnak neki. Hozzátette: ez az
ügy messzemenően rávilágít arra, hogy
mennyire ellentétes az Európai Unió
étoszával az, amit Szlovákia ebben a
kérdésben képvisel. 

A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese azt mondta, szembe kell
nézni azzal, hogy Szlovákiában válasz-
tások lesznek, és ezt a mostani ese-
ményt „nehéz nem összehozni” a
közelgő, márciusi választásokkal.

A felvidéki magyaroknak azt taná-
csolta, hogy aki úgy érzi, hasonló prob-
lémákkal szembesülhet, mint Boldoghy
Olivér, de vállalja a magyar állampol-
gárság felvételét, jöjjön át Magyaror-
szágra, az önkormányzatok túlnyomó
többségénél beadhatja a dokumentumo-
kat, és három hónap múlva kezében lesz
az állampolgársági papír. Ismét megerő-
sítette, Magyarország semmiféle állam-
polgársági adatot nem ad ki senkinek.

Erdéllyel összefüggésben az auto-
nómiatörekvésekről szólva úgy fogal-
mazott, hogy azok „soha nem adhatók
fel”. Ha az etnikai alapú magyar párt ki-
esik a bukaresti parlamentből, vagy ve-
szélybe kerül, vagy kisebb lesz a
magyar jelenlét, az nagymértékben
„megterheli” a magyarság érdekérvé-
nyesítésének lehetőségét – mondta a
KDNP elnöke. Kijelentette: alapvető
fontosságú a jó viszony Romániával, és
nagyon fontos, hogy a magyar etnikai
alapú politika hangsúlyos szerepet tölt-
hessen be a román belpolitikában.

A kereszténydemokrata politikus a
Vajdaságra kitérve kiemelte: a belgrádi

törvényhozás váratlanul olyan jogfosztó
(restitúciós) törvényt hozott, amely
„kollektíve bűnösnek” bélyegezte volna
a délvidéki magyarságot, kizárva a va-
gyon-visszaszármaztatás és a kárpótlás
lehetőségéből. „Délvidék visszacsato-
lásakor” minden ott élő magyar felnőtt
férfi értelemszerűen a magyar honvéd-
ség tagja lett – mondta, hozzátéve, el-
fogadhatatlan, hogy a karon ülő
csecsemőtől a kilencvenéves aggastyá-
nig mindenkit kizárjanak pusztán azon
az alapon, hogy egy történelmi ese-
mény részese volt. Hangsúlyozta
ugyanakkor, Magyarország soha nem
vitatta, hogy ha valaki háborús bűnt kö-
vetett el, és ezt törvényes bíróság meg-
állapította, akkor legyen kizárva a
vagyon-visszaszármaztatás és a kárpót-
lás lehetőségéből.

Semjén Zsolt közölte, a délvidéki
magyarság jogfosztása esetén Magyar-
ország kénytelen lenne megvétózni
Szerbia uniós tagjelölti státuszát. Meg-
jegyezte, úgy tűnik, hogy Magyarország
határozott fellépésének és Pásztor Ist-
ván, a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke tárgyalásainak köszön-
hetően megszüntetik a jogfosztást. Ha
ez így lesz, Budapest „boldog örömmel”
megszavazza a tagjelölti státuszt – je-
lentette ki a miniszterelnök-helyettes. 

Semjén Zsolt a Máért ülésén beszélt
arról is: a Bethlen Gábor Alapon ke-
resztül szeretnék biztosítani, hogy a
nemzeti jelentőségű intézmények az ad
hoc jellegű pályázatokon kívül norma-
tív támogatást kapjanak, ezáltal bizto-
sítható legyen stabil és kiszámítható
működésük. Az oktatás-nevelési támo-
gatást mindenki megkapja – jelentette
ki, hozzátéve, az új, bankszámlás utalás
kialakításával „egy gombnyomással
meg lehet oldani az utalásokat֊”.

„Nem tudjuk elfogadni azt, hogy ami Európában mindenütt természetes emberi
jog, azt a magyarok esetében korlátozzák” – szögezte le Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes a Nemzetpolitikai Kutatóintézet budapesti tanácskozásán no-
vember 25-én. Boldoghy Olivér esetét elfogadhatatlannak és botrányosnak
nevezte hozzátéve: a leghatározottabban visszautasítják, hogy bárki másod-
osztályú állampolgárnak bélyegezhessen, akként kezelhessen magyar embert.

A felvidéki Boldoghy Olivér ügye és szerepe egyfajta „felkiáltójel”, és a magyar
kormány minden jogi és más segítséget megad a szlovák állampolgárságától
megfosztott férfinak – emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes novem-
ber 23-án a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tizedik plenáris ülésén. Mint
mondta, ez az ügy messzemenően rávilágít arra, hogy mennyire ellentétes az
Európai Unió étoszával az, amit Szlovákia ebben a kérdésben képvisel.

A nemzet a létét, a fennmaradását köszönheti a nyelvnek – emlékeztetett Hoff-
mann Rózsa oktatási államtitkár november 13-án a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban idén először megrendezett Magyar nyelv napján. A nyelvápolást „szent
kötelességnek” nevezte, és mint fogalmazott, az új köznevelési törvényben és a
készülő nemzeti alaptantervben gondoskodni fognak a magyar kultúra, a ma-
gyar irodalom értékeinek védelméről. Ugyanakkor kitért arra is: fontos hogy
a diákok idegen nyelveken is tanuljanak.

FORRÁS: KDNP.HU
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A kormányfő álláspontja szerint a
kettős állampolgársággal – amellett,
hogy megvalósult egy nemzetstratégiai
cél – megszűnt a magyar nemzet Kár-
pát-medencén belüli közjogi diszkrimi-
nációja. A következő évek feladata
pedig az lesz, hogy megpróbálják a ket-
tős állampolgárságból fakadó lehetősé-
geket a gazdasági együttműködés
területén is kialakítani – tette hozzá,
majd úgy fogalmazott, hogy öntudat
nélkül egy nemzeti közösség nem lehet
sikeres, és nem érhet el gazdasági elő-
nyöket sem. Mint mondta: bár a magyar
népesség fogy, az állampolgárok száma
nő, és hosszabb távon ugyan nem lehet
a demográfiai problémákat közjogi esz-
közökkel orvosolni, „de egyelőre azt
tudjuk mondani, hogy a népességfo-
gyás ellenére 160 ezer környéki, az év
végére reményeink szerint 200 ezres

növekedés áll be a magyar állampolgá-
rok számát tekintve”.

A kormányfő kiállt amellett, hogy a
magyar államnak aktívnak kell marad-
nia, akármilyen kritikák érik, továbbra
is saját nemzeti érdekeiből kell levezet-
nie a mindenkori lépéseit, saját magyar
gazdasági modellt kell építenie, és foly-
tatnia kell a másfél évvel ezelőtt elkez-
dett munkát. A magyar államnak a
Kárpát-medencében cselekvő államnak
kell lennie, ki kell állnia a magyarokért,
és „nem tűrhetjük el, hogy akár egyet-
len magyart is megfosszanak az állam-
polgárságától abban az országban, ahol
él”, és amely állampolgársággal rendel-
kezett – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Hozzátette: erősíteni kell a kapcsolatot
a szomszédos államokban kormányon
vagy ellenzékben lévő, de a közép-eu-
rópai együttműködés jegyében „velünk
együttműködni hajlandó és képes poli-
tikai erőkkel”.

Történelmi sikernek nevezte Magyarország számára a kettős állampolgárság
jogintézményének megalkotását Orbán Viktor a Máért X. ülésének november
24-én. A kormányfő elmondta, hogy a magyar államnak aktívnak kell marad-
nia, továbbra is saját nemzeti érdekeiből kell levezetnie a mindenkori lépéseit.
Nagy kérdésnek nevezte, hogy Európa mely országainak lesz elegendő  ereje
ahhoz, hogy a szükséges átalakításokat elvégezze, de szerinte Magyarország-
nak nincs mitől félnie a választáson létrejött „történelmi összefogás” miatt.

FORRÁS: KDNP.HU
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– Folytatás az 1. oldalról –

Adventi fogadás határon túli egyházi vezetőknek a Sándor palotában. Schmitt Pál köztársasági
elnök a Sándor palotában tartotta az immár hagyományos adventi fogadást november 30-án, ahol
a Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnökének meghívására Budapestre érkezett határon túli egyházi vezetőket fogadta és ebédet adott
tiszteletükre. A határon túli egyházi vezetők előtte a miniszterelnök kereszténydemokrata helyette-
sével folytattak tárgyalás az Országházban. 

– Folytatás az 1. oldalról –
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Kövér László az avatóünnepségen
kijelentette, Isépy Tamás megérdemli,
hogy nevét soha ne feledje el a szabad
Magyarország. „Makacs, törhetetlen ge-
rincű, állhatatos demokrata volt” azok-
ban az évtizedekben is, amikor sokan
fontosabbnak tartották a nemzetnél a
pártot, Európánál az internacionaliz-
must, a szabadságnál a szocializmust –
mondta az Országgyűlés elnöke. Úgy
fogalmazott: „az írástudóknak egy em-
berről a könyvtára sokkal többet el-
mond”, mint bármilyen lexikonból vett
szócikk. Az Alföld vagy Magyarország
eljövendő vagy éppen már meglett ér-
telmisége az új könyvtárban többet fel-
fedezhet majd Isépy Tamás szellemi
hagyatékából, mint bárki más.

Lázár János polgármester, a Fidesz
országgyűlési frakciójának vezető-
je hangsúlyozta; Hódmezővásárhely
„nagy kisvárosa az Alföldnek”, szelle-
misége, kulturális hatása messze túlnő a
település határain. Isépy Tamás a rend-
szerváltozás meghatározó politikusa
volt, legendás barátja Rapcsák András-
nak, a város korábbi polgármesterének.
Kettőjük kapcsolata az egyik oka, hogy

a könyvtár Hódmezővásárhelyre került.
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetője egykori képvi-
selőtársára visszaemlékezve közölte, a
66 éves korában a parlamentbe került
politikus képes volt küzdeni, a művé-
szetet és a kultúrát szerető emberként
azonban a mindennapi harcok fölé is tu-
dott emelkedni. Azt vallotta, „nemcsak
az jó, ha azt csináljuk, amit szeretünk,
talán még jobb, ha szeretjük, amit csi-
nálunk”. Az MKDSZ  kiemelte, Isépy
Tamás fontos szerepet játszott abban,

hogy annak idején a válságba került
KDNP a Fidesz szövetségeseként új po-
litikai otthonra talált.

Isépy Eszter, a rendszerváltó politi-
kus lánya elárulta, édesapja mindig szí-
vesen látogatott el a hagyománytisztelő
és kulturális értékeire méltán büszke vá-
rosba, Hódmezővásárhelyre.

Az új könyvtár – amelynek bejáratá-
nál dombormű őrzi a gyűjtemény alapí-
tójának emlékét – az 1150 diákot oktató
iskola központi épületének földszintjén
kapott helyet. Az alapvetően polgári ér-
tékrendet és humán érdeklődést tükröző
könyvhagyaték alapos és szerteágazó
szépirodalmi összegzést tartalmaz mind
a klasszikus, mind a modern magyar- és
világirodalmat tekintve, de kiemelkedő
a művészettörténeti, történelmi, nép-
rajzi, valamint a több száz kötetes ide-
gen – főként francia nyelvű – állomány
is. A gyűjtemény része több muzeális
könyvritkaság, például a kétkötetes Cor-
pus Iuris Hungarici 1751-es kiadása,
egy egyháztörténeti breviárium 1768-
ból, valamint egy francia nyelven, 1792-
ben kiadott könyv, amely VI. Pius pápa
gondolatait tartalmazza.

Soha nem alázkodott meg egyetlen
ember vagy hatalom előtt sem, de min-
dig, minden körülmények között meg-
alázta önmagát Isten előtt – fogalmazott
a kereszténydemokrata politikus.

Kálvin János a cselekvő hit, a hit
cselekvésének embere is volt. Nem re-
formokat, hanem reformációt csinált,
nem moralizált, nem erkölcsi recept-
gyűjteményt írt elő követőinek, hanem
a totális megújulást hirdette meg – je-
lentette ki Szászfalvi László, hozzátéve:
Ma sem pusztán reformokról kell 
beszélnünk nekünk itt Magyarorszá-
gon, hanem reformációról; nem részte-
rületekre koncentrálva moralizálnunk
kell, hanem a totális megújulást kell
meghirdetünk. Kálvin János öröksége
azt üzeni: nem lehetséges szociális, ok-
tatási, egészségügyi, gazdasági meg-
újulás lelki és szellemi megújulás
nélkül – hangsúlyozta az államtitkár.

Lantos Györgyi és Máté István al-
kotását, a fiatal Kálvint ábrázoló bronz
mellszobrot – melyet Kenéz Heka
Etelka költő adományozott az iskolá-
nak – a gimnázium előcsarnokában ál-
lították föl, átellenben a névadó
Bethlen Gábor portréjával. A szobor-
avatás előtt hálaadó istentiszteletet tar-
tottak Református Ótemplomban, ahol
Tőkés László püspök, az európai par-
lament alelnöke hirdetett igét.

A polgármester emlékeztetett arra,
hogy Kupavár háromhektáros területén
a régészeti feltárások kezdete, vagyis
1972 előtt még nem volt semmi, legfel-
jebb némi szőlőültetvény. Bakay Kornél
régészprofesszor vezetésével helyi
nyugdíjasok és diákok kezdték el feltárni
a hajdani bencés apátság területét, amely
aztán 1983-ban vált az ország harmadik
történelmi emlékhelyévé Ópusztaszer és
Mohács után. 2011. november 7. hozta
meg az újabb fordulatot, amikor az 
Országgyűlés elfogadta a kulturális 
örökség védelméről szóló törvény mó-
dosítását, és tíz másik helyszín mellett
nemzeti emlékhellyé emelte a somogy-
vári Kupavárt.  

Móring József Attila reményét fejezte
ki, hogy a nemzeti emlékhelyekre min-

den magyar életében legalább egyszer
elzarándokol, és hogy Somogyvár a Mű-
emlékek Nemzeti Gondnokságával kö-
zösen megvalósíthatja az emlékhellyel
kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit,
amely egyebek között látogatóközpont
és várszínház építéséről, továbbá a falak
konzerválásáról szól.

A Balatontól 26 kilométerre található
Kupavár a honfoglalás idején Koppány
vezérnek és nemzetségének volt szállás-
helye. A terület védelmére I. István 
Koppány legyőzése után katonaságot te-
lepített, majd egyházat építtetett. Kop-
pány egykori földvára helyén később 
I. László király alapított apátságot,
amelynek révén jelentős kultikus és kul-
turális központ alakult ki a középkorban
Somogyváron.

Isépy Tamás gyűjteményéből nyílt könyvtár Totális 
megújulásra 
van szükség

A nemzet emlékhelye lett
a somogyvári Kupavár

November 4-én megnyitotta kapuit az Isépy Tamás Könyvtár a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium-
ban. A 2004-ben elhunyt kereszténydemokrata országgyűlési képviselő 13300 kötetes gyűjteményéből alapított
könyvtár átadóján Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője egykori képviselőtársára em-
lékezve elmondta: „képes volt küzdeni, de a művészetet és a kultúrát szerető emberként a mindennapi harcok fölé
is tudott emelkedni”.

A hódmezővásárhelyi Bethlen
Gábor Református Gimnáziumban
november 6-án avatták fel Kálvin
János mellszobrát. Kálvin az Istenre
mutató ujj volt ebben a világban –
mondta Szászfalvi László, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára az ünnepségen. Kálvin
János egész életműve nem szólt más-
ról, mint Isten dicsőségéről, az isteni
ige középpontba állításáról. 

Nemzeti emlékhellyé vált, így több forrásra számíthat fejlesztési és ásatási
tervei megvalósításához Somogyvár-Kupavár – mondta Móring József 
Attila, Somogyvár kereszténydemokrata polgármestere Kupavárnál, ahol
november 12-én táblát avattak ebből az alkalomból. 
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Alberto Bottari de 
Castello apostoli nuncius
levele Semjén Zsoltnak

Excellenciás Miniszterelnök-
helyettes Úr és Igen Tisztelt 

Államtitkár Úr!

Örömmel vettem kézbe szeptember
27-én kelt levelüket, melyben tájé-
koztatnak az International Catholic 
Legislators Network magyar nemzeti
csoportjának megalakításáról.

Elolvastam a tájékoztatót és elis-
merésemet fejezem ki a nemzetközi
ICLN hálózat céljaiért, valamint azért
az erőfeszítésért, amellyel létrehozták a
magyar nemzeti csoportot.

Örömmel fogadom Önöket a Nun-
ciatúrán november közepe után egy
megfelelő időpontban. A pontos dátum
egyeztetése céljából kérem, hogy a
Nunciatúra titkárságával vegyék fel a
kapcsolatot

Őszinte megbecsüléssel, a legjob-
bakat kívánva

Alberto Bottari de Castello
Apostoli Nuncius


