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Nyugalmas szombat délelõtt, csendes esõ-
ben érkeztek meg az Országos Választ-
mány tagjai a református hittudományi
akadémia Ráday utcai épületébe. A díszte-
rem nem is bizonyult elég tágasnak, még
a karzaton is ültek. A résztvevõk láttán
csattanós választ kaphatott mindenki, aki
a magyar kereszténydemokráciát öregurak
passziójának képzeli. Az ülésen szép
számmal jelentek meg a keresztényde-
mokrácia jövõjének zálogát jelentõ ifjú ke-
reszténydemokraták, többségükben egye-
temisták, pályakezdõk, és volt néhány kö-
zépiskolás is.

Az Országos Választmányt a Duna
Melléki Református Egyházkerület püs-

pöke, Bogárdi Szabó István köszöntötte.
Elmélkedésében a 46. zsoltárt idézte:
„Nemzetek zajongnak, országok mozog-
nak; kiereszti hangját, megszeppen a
föld.” A mai zajongásban nehéz meghal-
lani Isten hangját, mutatott rá Szabó Ist-
ván, de aki a közösség ügyét elõ akarja
mozdítani, annak el kell jutnia arra, amit
a zsoltár így mond: „Csendesedjetek és
ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!”
Isten hatalmát nem lehet negligálni, aki
valóban jövõépítõ politikát keres, annak
el kell ismernie, hogy Õ a Seregek Ura, és
nincsen más várunk, amely valóban meg-
véd a bajban.

Továbbiak a 7., 8–9., és a 10. oldalon

JJóó  hhaanngguullaattbbaann,,  eerreeddmméénnyyeess  éévveett  zzáárróó  üülléésstt  ttaarrttootttt  aazz  OOrrsszzáággooss  VVáállaasszzttmmáánnyy
nnoovveemmbbeerr  2288-áánn  aa  DDuunnaa  MMeelllléékkii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleett  RRááddaayy  uuttccaaii  ééppüü-
lleettéébbeenn..  AA  vveennddééggllááttóó  ffõõttiisszztteelleettûû  BBooggáárrddii  SSzzaabbóó  IIssttvváánn  ppüüssppöökk  vveezzeettéésséévveell  eell-
mmééllkkeeddééss  nnyyiittoottttaa  mmeegg  aa  nnaappoott,,  aazzuuttáánn  ppoolliittiikkaaii  hheellyyzzeettéérrttéékkeellééss  ééss  aazz  aallaappsszzaa-
bbáállyy  mmóóddoossííttáássaa  jjeelleenntteettttee  aa  pprrooggrraammoott..  SSzzookkááss  sszzeerriinntt  üünnnneeppeelltt  iiss  aa  vváállaasszztt-
mmáánnyy::  hháárroomm  ddííjjaazzoottttnnaakk  nnyyúújjttoottttáákk  áátt  aa  BBaarraannkkoovviiccss-eemmlléékkéérrmmeett..

A  falurombolás
utolsó  hónapjai

„Két dolog lehet biztató a
vidékiek számára. Az egyik
az, hogy ennek a kormány-
nak már csak hónapjai
vannak hátra, így a falu-
rombolás utolsó hónapjait
éljük. A másik pedig az,
hogy ha a polgári kormány
elnyeri a választók bizal-
mát, akkor biztosak lehet-
nek abban, hogy valóban
megindul a vidéki Magyar-
ország felzárkóztatása. A
polgári kormány a fejlesz-
tésre szolgáló milliárdokat
nem fogja »nem létezõ
programokra« költeni, vagy
éppen »nagyon is létezõ ér-
dekcsoportok bankszámlái-
ra« utalni.”

44..  oollddaall  

Az  értékek  irányába
kell  elmozdítani
a  társadalmat

„Az oktatás értékteremtõ és
kultúraközvetítõ ágazat, az or-
szág talpra állítását az iskolá-
ban kell megkezdeni, és ki-
emelt hangsúlyt kell fektetni a
nevelésre.”

55..  oollddaall

Házelnöki  búcsú
Csépe  Bélától

„A Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése megrendülten
fogadja a hírt, hogy novem-
ber 27-én, életének 79. évé-
ben elhunyt egykori képvise-
lõtársunk, Csépe Béla.”

22..  oollddaall
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AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  OOrrsszzáággggyyûû-
llééssee  mmeeggrreennddüülltteenn  ffooggaaddjjaa  aa  hhíírrtt,,
hhooggyy  nnoovveemmbbeerr  2277-éénn,,  éélleettéénneekk
7799..  éévvéébbeenn  eellhhuunnyytt  eeggyykkoorrii  kkééppvvii-
sseellõõttáárrssuunnkk,,  CCssééppee  BBééllaa..

Csépe Béla 1931. február 11-én szüle-
tett Szolnokon. Polgári családból szár-
mazott, édesapja tanárember volt, aki
közéleti szerepet is vállalt: 1947-49-
ben a Demokrata Néppárt országgyûlé-
si képviselõje volt.

Csépe Béla 1949-ben érettségizett
Miskolcon. Ez az idõszak egybeesett a
magyarországi demokratikus beren-
dezkedés szétverésével. Keresztényde-
mokrata édesapja állását vesztette, a fi-
atal Csépe Béla egyetemi továbbtanu-
lásáról szó sem lehetett.

Különféle fizikai munkák és a Magyar
Néphadseregben letöltött kétéves munka-
szolgálat után végül pénzügyi pályára
ment. Okleveles árszakértõként a Kisipa-
rosok Országos Szövetségének fõosztály-
vezetõ-helyetteseként dolgozott. Gazdasá-
gi témájú cikkei a Kisiparos címû újság-
ban jelentek meg. 1982-ben a Munka Ér-
demrend bronz fokozatával tüntették ki. 

1991-ben Új Verecke útján címmel
verseskötetet publikált.

A rendszerváltozás hajnalán termé-
szetes módon elevenítette föl a családi
ház örökségét, a kereszténydemokrata

közéleti szerepvállalást. 1989. májusban
belépett a Kereszténydemokrata Néppárt-
ba. 1989. szeptembertõl 1990-ig a KDNP
Országos Intézõbizottságának a tagja. Az
1990-ben megválasztott új országgyûlés-
be a KDNP országos listájáról került be.

Csépe Béla a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõcso-
portjában folytatta közismerten fárad-
hatatlanul a munkát. Pénzügyi kép-
zettsége révén a pénzügyekkel foglal-
kozó állandó és eseti bizottságokban,
továbbá albizottságokban is tevékeny-
kedett. 

Részt vett az Országgyûlés nemzet-
közi tevékenységében is. Az Interparla-
mentáris Unió magyar csoportjának,
magyar-cseh és magyar-román baráti

tagozatának a tagja, a magyar-ír tago-
zatnak pedig alelnöke volt. A KDNP
képviselõcsoportjában is töltött be
tisztségeket. Képviselõtársai 1992-ben
frakcióvezetõnek választották, az
1994-ben kezdõdött ciklusban pedig
frakcióvezetõ-helyettes volt.

A civil szféra újjáélesztésébõl, a civil
társadalom megszervezésébõl is kivette
részét. Tagja volt a karitatív célokat kép-
viselõ Szent Lázár Lovagrendnek, továbbá
a Barankovics Alapítvány kuratóriumá-
nak és a Mikó Imre Körnek. Elnökként
szolgálta a Magyar Népfõiskolai Kamarát
és a Keresztény Vállalkozói Kamara alapí-
tói is õt választották a szervezet élére.
Tiszteletbeli elnökévé választotta a Ma-
gyar Sportturisztikai Szövetség.

Az 1998–2002 közötti idõszakban
miniszterelnöki fõtanácsadóként segí-
tette Orbán Viktor kormányát.

A sok évtizedes önzetlen, áldozatos
munkavégzés megrendítette Csépe Bé-
la egészségét. Betegsége az utolsó
években megakadályozta abban, hogy
a személyét alapvetõen jellemzõ szor-
galommal, lendülettel segíthesse a ke-
reszténydemokráciát.

Csépe Béla emlékét mint a nemze-
téhez, hazájához mindig hûséges, ön-
feláldozóan tevékeny, önzetlen politi-
kus, országgyûlési képviselõ példáját
õrizzük meg szívünkben.

Házelnöki  búcsú  Csépe  Bélától  

JJeelleenniittss  IIssttvváánn  aarraannyymmiissééss

Jelenits István teológus, író, piarista szer-
zetes, tanár. Berettyóújfaluban született
1932. december 16-án. 1955-ben szer-
zett diplomát az ELTE BTK magyar sza-
kán; 1959-ben a budapesti Hittudomá-
nyi Akadémián fejezte be tanulmányait.
1955-ben lépett be a piarista rendbe.
1959-ben tett örökfogadalmat, majd
ugyanebben az évben Egerben pappá
szentelték. 1960-tól 1965-ig a kecske-
méti, 1965 és 2003 között a budapesti
piarista gimnáziumban a hittan, illetve a
magyar nyelv és irodalom tanára. A
rendszerváltozás után a rendi hittudo-
mányi fõiskolán évtizedekig, majd a

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõis-
kolán a biblikus tárgyak tanára. 1985 és
1995 között a piarista rend magyarorszá-
gi tartományfõnöke. 1996-tól esztétikát
tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men. 1992-tõl évekig tanított a gödi, il-
letve 1994-tõl a váci piarista iskolákban,
majd a váci Apor Vilmos Katolikus Fõis-
kolán is.

Számos hosszabb és rövidebb írása
jelent meg a Szentírásról, Janus Panno-
nius, Pilinszky János költészetérõl, iro-
dalomról, nevelési kérdésekrõl és más
témákról, elsõsorban a Vigília és az Új
Ember hasábjain. Összegyûjtött mûveit

az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között
öt kötetben jelentette meg.

Forrás: Magyar  Kurír

PPaappppáá  sszzeenntteelléésséénneekk  5500..  éévvffoorrdduullóójjaa  aallkkaallmmáábbóóll  JJeelleenniittss  IIssttvváánn  aaddvveenntt  eell-
ssõõ  vvaassáárrnnaappjjáánn  mmuuttaattttaa  bbee  aarraannyymmiissééjjéétt  aa  ttaabbáánnii  pplléébbáánniiaatteemmpplloommbbaann..



A jelenleg kormányzó politikai erõ intéz-
kedéseinek hátterében nem látható a há-
zasság és a család megerõsítésének szán-
déka, sõt olyan társadalomkép sincs,
amely az egészséges társadalmat szolgál-
ná – hangsúlyozta Harrach Péter. „Talán
nem túlzok, ha azt mondom, hogy jelen-
leg nincs is családpolitika. Annak idején
a polgári, keresztény, nemzeti oldal által
vezetett kormány több lábon álló támo-
gatási rendszert épített ki, mára ez egy-
elemû lett: megszüntették a gyermekek
utáni adókedvezményt, illetve a kiegészí-
tõ családi pótlékot is, amely szándékunk
szerint a szegények támogatását célozta,
a családi pótlékot pedig megnövelték. Ez-
zel azt érték el, hogy sok esetben azok
válnak kedvezményezetté, akik nem
munkából, hanem a gyermekvállalás
után kapott támogatásból kívánják eltar-
tani a családjukat; a gyermektámogatás
valójában az önfenntartásukat fedezi.
Durván fogalmazva a vendéglátóipari
egységek és a nyerõgépek tulajdonosai
gazdagodnak meg a támogatásokból. Ez-
zel nem azt mondom, hogy a családi pót-
lék minden esetben ilyen hatással van a
családokra, mégis sokszor a dolgozni
akaró, magukért is tenni akaró emberek
járnak rosszul” – jelentette ki.

Az Országgyûlés kereszténydemokrata
alelnöke kifejtette: a mostani intézkedé-

sekkel ellentétben a családtámogatási
rendszer alapvetõ feladata, hogy biztosítsa
a családok megfelelõ anyagi helyzetét, a
gyermeknevelés biztonságát, a családi élet
kiszámíthatóságát. „A mi családpoliti-
kánknak is ez a fõ szempontja. Másik lé-
nyeges eleme a családbarát társadalmi kör-
nyezet megteremtése, a családbarát mun-
kahelyek kialakítása. Ide tartoznak azok
az eszmei kérdések is, amelyek a család in-
tézményét erõsítik meg. A hagyományos,
házasságra épülõ családmodellt, amely le-
hetõséget ad az egyén kibontakozására, a
gyermek fejlõdésére és egészséges felnõtté
válására. Ez nem jelenti azt, hogy a politi-
kának nem kell foglalkoznia a zátonyra fu-

tott családok helyzetével is, de tudnunk
kell, hogy mi az eszmény".

A kormány legújabb intézkedéseinek
sajátossága, hogy a válság kezelésében
nem a nagy nyereséggel rendelkezõ mul-
ticégektõl vagy a bankoktól vesz el, ha-
nem a kisemberektõl – mondta Harrach
Péter. „A költségvetés pedig tovább rontja
a helyzetet. Leginkább a nagy problémák-
kal küzdõ családokat (például a fogyaté-
kos gyermeket nevelõket) sújtja, de maga
a családtámogatás is gyengébb, mint az
elõzõ évben, hiszen a családi pótlékot is
bevonták az adóalapba, ami különösen a
több gyermeket nevelõ családok esetében
jelent hátrányt” – fûzte hozzá.

A következõ kormány elsõrendû fel-
adata: megfelelõ jövõképet felvázolni a
családok számára. A gazdaságélénkítés-
sel olyan helyzetet lehet teremteni,
amelyben az újraelosztás lehetõségei
megnyílnak a családok felé is – hangsú-
lyozta Harrach Péter. A keresztényde-
mokrata politikus a szociálpolitika egé-
szét nézve is elengedhetetlennek nevez-
te a juttatások célzottságának javítását,
ezáltal pénzt lehet megtakarítani, és
meg lehet mozdítani az önerõt, ami
újabb forrást jelent – tette hozzá.

Igazságosabbá kell tenni a rendszert! A
gazdaságélénkítés kulcsa a munkahelyte-
remtés, hiszen Magyarországon nagyon
alacsony a foglalkoztatottság. Legalább
egymillió munkahelyre lenne szükség, s
ez olyan mértékû bevételeket jelentene a
költségvetésnek, amelybõl fedezni lehet-
ne a családtámogatás finanszírozását is –
mondta végezetül a KDNP alelnöke.

Forrás: Új  Ember
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Igazságosabbá  tenni  a  rendszert  
AA  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  CCssaallááddeeggyyeessüülleett  AA  bboollddooggaabbbb  ccssaallááddookkéérrtt  ccíímmûû  ppüüss-
ppöökkkkaarrii  kköörrlleevvééll  mmeeggjjeelleennéésséénneekk  ttiizzeeddiikk  éévvffoorrdduullóójjaa  aallkkaallmmáábbóóll  rreennddeezzttee
mmeegg  nnoovveemmbbeerr  1122––1144-ee  kköözzöötttt  aa  XXVVII..  CCssaallááddkkoonnggrreesssszzuusstt..  AA  rreennddeezzvvéénnyy
eellõõtttt  nnééhháánnyy  nnaappppaall  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleell-
nnöökkee,,  aa  kkoonnffeerreenncciiaa  eeggyyiikk  eellõõaaddóójjaa  aa  ccssaallááddppoolliittiikkaa  iiddõõsszzeerrûû  kkéérrddéésseeiirrõõll
nnyyiillaattkkoozzootttt  aazz  ÚÚjj  EEmmbbeerr  ccíímmûû  kkaattoolliikkuuss  hheettiillaappnnaakk..  

„„NNeemm  aa  ccssaalláádd  vvaann  vváállssáággbbaann””
NNeemm  aa  ccssaalláádd,,  hhaanneemm  aa  ttáárrssaaddaa-
lloomm  vvaann  vváállssáággbbaann  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa
aa  XXVVII..  CCssaallááddkkoonnggrreesssszzuussoonn  ffeellsszzóó-
llaallóó  FFaarrkkaass  PPéétteerr  sszzoocciioollóógguuss..  ÚÚggyy
ffooggaallmmaazzootttt,,  nnaappjjaaiinnkk  iiggaazzii  vváállssáággaa
aazz  eemmbbeerrbbeenn  vvaann,,  ééss  mmiinnddeenn  ttoovváább-
bbii  ttáárrssaaddaallmmii,,  ggaazzddaassáággii,,  ppoolliittiikkaaii
zzaavvaarr  iinnnneenn  eerreeddeezztteetthheettõõ..  

Farkas Péter kijelentette: jelenleg a köz-
beszéd, a rendszer, a társadalom és a
globalizáció válságáról beszélhetünk –
véleménye szerint ez utóbbi a moder-

nitás utolsó szakasza. Mint mondta,
míg nyugaton a modernitás rombolása
mellett legalább kialakult egy, a közjóért
felelõsséget érzõ polgárság, nálunk a Ká-
dár-rendszerrel a csak az önérdeket kö-
vetõ kispolgárok váltak dominánssá. 

Harrach Péter, az Országgyûlés
KDNP-s alelnöke elõadásában a család-
politikán túl, Magyarország tragédiával
fenyegetõ demográfiai folyamatairól be-
szélt. A kereszténydemokrata politikus
felhívta a figyelmet arra a döbbenetes
statisztikai adatra, hogy jelenleg a 42

éves nõk egyharmadának nincs gyerme-
ke, a házasságok fele válással végzõdik
és 1,3-as az átlag gyerekszám családon-
ként (az önreprodukcióhoz legalább 2,1-
es mutató lenne szükséges). Hozzátette,
a csupán általános iskolát vagy azt sem
végzettek körében ez a mutató 3-as. 

Mint mondta, van egy réteg, amelyik
megélhetési okokból szül gyermeket, az
õ esetükben már nem a gyermekválla-
lást kell támogatni, hanem a gyermek-
nevelést és a munkába állást. 

Forrás: magyarkurir.hu



A kereszténydemokrata politikus felszó-
lalásában felidézte, hogy amikor elõször
hívta fel a figyelmet az országban folyó fa-
lurombolásra, kijelentéseit sokan túlzó-
nak gondolták. Emlékezetett rá, hogy a
vidéket sorvasztó intézkedések elleni til-
takozó akciókra, az általa elmondott na-
pirend elõtti felszólalásokra, szakminisz-
terhez intézett kérdéseire a szocialista
kormány ugyan mindig úgy reagált, hogy
kiállnak a vidék mellett, azonban mára
egyértelmûen bebizonyosodott, hogy az
MSZP és az SZDSZ két kormányzati cik-
lus alatt nem csökkentette, hanem növel-
te a korábban is meglévõ területi egyen-
lõtlenségeket. 

Ezt bizonyítják a számok is, míg
2003-ban a vidék adta az összes GDP 56
százalékát, 2007-ben ez az arány már
csak 53 százalék volt. Vagyis a kormány
ígéreteivel ellentétben egyre nagyobb lett
Budapest és Pest megye súlya – mondta
a képviselõ. Kifejtette: bizonyosan nem
egészséges, hogy a magyar nemzeti össz-
termék csaknem fele a fõvárosban és
vonzáskörzetében jön létre annak ellené-
re, hogy az országban vidékfejlesztési mi-
nisztérium mûködik, és az Európai Unió
deklarált célja a területi különbségek
csökkentése, s e cél megvalósításához a
szükséges forrásokat is a tagországok
rendelkezésére bocsátja. 

A mezõgazdaság versenyképessége
nem javult, az ökogazdaságok fejlõdése
lassú, az élelmiszer-feldolgozók bezár-
nak, a hazai fajták kivesznek, a mezõgaz-
daság exportja lassan már csak gabona
lesz, a megújuló energiák felhasználásá-
hoz kapcsolódó beruházások elmaradnak
– sorolta a képviselõ a kormánynak felró-
ható hibákat, hiányosságokat.  

Medgyasszay László hangsúlyozta:
nem óriás biomassza-erõmûvet kell épí-
teni, hanem helyi fûtõmûveket, a helyi
élelmiszer-feldolgozók, a helyi piacok tá-
mogatásával a hátrányos helyzetû térsé-
gekben sok száz, sok ezer munkahelyet
lehetne teremteni. „Hát nem abszurd az,
hogy például egy szabolcsi önkormányzat
lengyel krumplit, szlovák tejet és spanyol
paradicsomot vesz a menza számára, mi-
közben helyben nincs munka és a helyi

gazda nem tudja eladni a termékeit, ter-
ményeit?” – tette fel a kérdést.

Mint mondta, a vidéken élõk természe-
tesen nem csodálkoznak azon, hogy ide
jutottunk. Õk pontosan tudták, hogy ide
vezet az, ha helyben mindent bezárnak. 

Ma már ott tartunk, hogy a vidéki em-
berek jó esetben találnak munkahelyet a
közeli városban. A városban dolgoznak,
ott intézik ügyeiket, a helyi intézmények
felszámolása miatt oda járnak postára,
patikába és viszik a gyerekeket reggel a
városi iskolába. A városi hipermarketben
vásárolják az oda néha akár több ezer ki-
lométerrõl szállított árut, amit egyébként
a szomszédtól is megvehetnének, így a
falvakban, kistelepüléseken a kisboltok is
sorra bezárnak – jelentette ki a politikus. 

„Bizonyára majd hallani fogunk arról,
hogy hány milliárd jutott a vidékfejleszté-
si programokra, hány száz és ezer és száz-
ezer pályázat érkezett be és hány ezret tá-
mogattak. Hallani fogjuk, hogy iskolatej
és iskolagyümölcs program indult és
LEADER közösségek százaiban szerveze-
tek ezrei programok százezrein dolgoz-
nak” – mondta Medgyasszay László. 

Számokkal, adatokkal kétségtelenül
kimutatható, hogy sok milliárd forintot
elköltött a kormány, azonban furcsa mó-
don a vidékiek mindezt környezetükben
nem érzékelik. De a helyzet az, hogy a

szubjektív érzékelésen túl, az objektív
mérce, a bruttó nemzeti termék megosz-
lása sem ezt mutatja, és ez az Európai
Uniónak is szemet szúrt – jegyezte meg. 

Medgyasszay László elmondása sze-
rint az Európai Bizottság regionális poli-
tikáért felelõs igazgatója a közelmúltban
úgy nyilatkozott, hogy egész Budapes-
ten, illetve a fõvárost körülvevõ térség-
ben hatalmas, virágzó fejlõdést, igen ko-
moly beruházásokat, fejlesztéseket lát-
nak, de nincsenek meggyõzõdve arról,
hogy a régiókban is így alakul a helyzet,
s hozzátette: az EU nem „a fõváros-köz-
pontúságot szeretné támogatni”. Az
„uniós nyelvet” ismerõk szerint diplo-
matikus nyilatkozatában a fõigazgató
nagyon kemény és határozott kritikát
fogalmazott meg.

Két dolog lehet biztató a vidékiek szá-
mára. Az egyik az, hogy ennek a kor-
mánynak már csak hónapjai vannak hát-
ra, így a falurombolás utolsó hónapjait él-
jük. A másik pedig az, hogy ha a polgári
kormány elnyeri a választók bizalmát,
akkor biztosak lehetnek abban, hogy va-
lóban megindul a vidéki Magyarország
felzárkóztatása. A polgári kormány a fej-
lesztésre szolgáló milliárdokat nem fogja
„nem létezõ programokra” költeni, vagy
éppen „nagyon is létezõ érdekcsoportok

bankszámláira” utalni – jelentette ki a
kereszténydemokrata politikus. 

Ezeket a forrásokat törvényesen és
gondosan felhasználva megmutathatjuk,
hogy ebben az országban mindenki szá-
mára van hely és van jövõ – mondta vé-
gezetül Medgyasszay László.

Forrás: kdnp.hu

A  falurombolás  utolsó  hónapjai
MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvvii-
sseellõõjjee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  aa  ffaalluurroommbboollááss  eelllleenn  eemmeellttee  ffeell  sszzaa-
vváátt..  BBeesszzééddéénneekk  kküüllöönnööss  aakkttuuaalliittáásstt  aaddootttt,,  hhooggyy  aazz  EEUU  rreeggiioonnáálliiss  ppoolliittiikkáá-
éérrtt  ffeelleellõõss  iiggaazzggaattóójjaa  kkrriittiizzáállttaa  aa  mmaaggyyaarr  vviiddéékkffeejjlleesszzttéésstt..
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Semjén Zsolt kijelentette: ahhoz, hogy az
oktatáspolitika sikeres legyen, mélyreha-
tó változásra van szükség a társadalom-
ban és a kulturális környezetben egy-
aránt. Az oktatásnak a médialobbi nyo-
mása következtében „morális ellenszél-
ben kell hajóznia”. A kereskedelmi média
negatív hatásait részletezve azt mondta:
abban versenyeznek, hogy minél
aberáltabb és perverzebb dolgokat mutas-
sanak be, amelyek egy idõ után vonzó
példaként jelennek meg a társadalomban. 

„Egy olyan társadalmi közegben hogy
lehet azt mondani egy gyereknek, ne ha-
zudjon, hogy ne emeljen el egy Sport sze-
letet a boltból, amelyben a korábbi minisz-
terelnök önfeledten hazudott az egész or-
szágnak, s a kormány a fél országot ellop-
ta?” – tette fel a kérdést a KDNP elnöke. 

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levél-
ben köszöntötte a tanácskozást. Orbán
Viktor üzenetét Rétvári Bence, a KDNP
országgyûlési képviselõje ismertette a
hallgatósággal. 

„A világ egybehangzó vélekedése sze-
rint az információ korát éljük. De vajon
hol van, s hol lesz holnap az ember, aki
biztos kézzel halássza ki az információ-
tengerbõl a hasznos, jó tudást, és hajít-
ja szemétre a sok ócska limlomot? Saj-
nos Magyarországon a Gyurcsány–
Bajnai-korszak iszonyatos pusztítást
végzett az oktatás területén is. Minden
nap kétségbe ejtõ hírek özönlenek ránk
az olvasási készségek romlásáról, az
alapismeretek hiányáról, a rossz érett-
ségi eredményekrõl, gyenge nyelvtudás-
ról” – írta a Fidesz elnöke.

„El akarják hitetni velünk, hogy csak
arra a csekély tudásra van szükségünk,
amivel megtaláljuk a bevásárlóközpont
bejáratát és a pénztárcánkat a hitelkár-
tyánkkal a zsebünkben. Az ismereteket
tehernek tekintõ szemlélet – amely alól

fel kell szabadítani a diákokat – intéz-
ményesítette a félmûveltséget, a töredé-
kes tudást, amelyhez a munkaerõpia-
con használhatatlan diploma is dukál”
– folytatódott Orbán Viktor levele. 

„A gyerekeknek »kompetenciája« már
van, csak tudása nincs hozzá. Pedig akinek
nincs megbízható, mindig elõhívható is-
meretanyaga az emberrõl, a világról, az
védtelen és kiszolgáltatott, könnyen meg-
vezethetõ lesz. Elveszíti a kritikus szemlé-
let, a mérlegelés, az okos választás képessé-
gét az élet minden területén! Németh Lász-
ló szavaival: »A mûveltség nem egy ünnep-
lõruha, amit hordani kell. A mûveltség a
helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszá-
ma, a vállalkozás fegyverzete.« Vagyis ol-
vasni, tanulni kell, mert olvasás nélkül az
ember feje olyan lesz, mint a sorvadó,
gyenge izomzat: nem visz el már minket
semeddig” – hangsúlyozta a pártelnök.

„Hatalmas munka elõtt állunk tehát:
megfordítani a rossz folyamatokat,
rendbe tenni a magyar iskolák dolgát
még nehezebb lesz, mint újraindítani a
gazdaság motorját. Hiszen ez utóbbi egy
jóféle gépezet: okos döntésekkel, jó ola-
jozással csodákra képes. Az elõbbi azon-
ban maga az ember: félelmeivel és re-
ményeivel, rossz beidegzõdéseivel és jó-
ra való hajlamával. Miként azt láthat-
juk, rombolni, kitépni, felgyújtani elég
gyorsan lehet, de felépíteni csak gondo-
san, szakszerûen átgondolva. 

Mondják, diófát az unokájának ültet
az ember. Nekünk azonban gyorsabb-
nak kell lennünk – ültessünk hát mû-
veltséget, még mielõtt további nemze-
dékeknek kell lemondania a tudás ter-
méseirõl!” – írta Orbán Viktor. 

„Köszönet illeti a Kereszténydemok-
rata Néppártot és a Barankovics Alapít-
ványt, hogy nekiláttak az alapok kiásá-
sának. Szerencsére kiváló segítõk csatla-

koznak a munkához: a polgári erõk ok-
tatáspolitikusai mellett számíthatunk a
mûveltség iránt elkötelezett, hivatásuk-
nak élõ, a rossz intézkedések bénító ere-
je ellenében is dolgozó pedagógusokra.

Kívánom, hogy a mai, Iskola-erkölcs-
tudás címû konferencián és fórumon
hasznos, bölcs gondolatokra jussanak!”
– zárul a pártelnök levele. 

A tanácskozáson áttekintették a
KDNP készülõ oktatási programjának
fõ téziseit.

Hoffmann Rózsa, a KDNP ország-
gyûlési képviselõje kifejtette: a Keresz-
ténydemokrata Néppárt határozott ál-
láspontja, hogy az oktatásügy állami fel-
adat és kötelezettség, nem szolgáltatás,

mint azt a kormány vallja. Az oktatás
értékteremtõ és kultúraközvetítõ ágazat,
az ország talpra állítását az iskolában
kell megkezdeni, és kiemelt hangsúlyt
kell fektetni a nevelésre – tette hozzá.

A kereszténydemokrata szakpolitikus
célként jelölte meg, hogy minden gyermek
képességeinek és adottságainak megfelelõ
iskolába járjon, amihez rugalmas, átjárha-
tó iskolaszerkezetre van szükség. Szólt ar-
ról is, hogy „vissza kell adni a kistelepülé-
sek iskoláit", ahol a szülõk ezt igénylik és
„elfogadható létszámú gyermek van”.

Seregély István nyugalmazott püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia volt elnöke arról beszélt, hogy tu-
dás nélkül nem lehet emberi életet és
alkotó tevékenységet folytatni. A tudás
helyes felhasználását is el kell azonban
sajátítani – mondta.

Az  értékek  irányába  kell  elmozdítani  
a  társadalmat
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AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrttnnaakk  nneemm  ppuusszzttáánn  aazz  aazz  aammbbíícciióójjaa,,  hhooggyy  jjóó
ookkttaattáássppoolliittiikkáátt  hhiirrddeesssseenn,,  hhaanneemm  aazz  iiss,,  hhooggyy  kkoorrmmáánnyyrraa  kkeerrüüllvvee  aazz  éérrttéékkeekk
iirráánnyyáábbaa  pprróóbbáálljjaa  eellmmoozzddííttaannii  aazz  eeggéésszz  ttáárrssaaddaallmmaatt  ––  mmoonnddttaa  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  eellnnöökkee  aazz  IIsskkoollaa  ––  eerrkkööllccss  ––  ttuuddááss  ccíímmmmeell  rreennddeezzeetttt  kkoonnffee-
rreenncciiáánn..  „„KKöösszzöönneett  iilllleettii  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrttoott  ééss  aa
BBaarraannkkoovviiccss  AAllaappííttvváánnyytt,,  hhooggyy  nneekkiillááttttaakk  aazz  aallaappookk  kkiiáássáássáánnaakk,,  SSzzeerreennccsséé-
rree  kkiivváállóó  sseeggííttõõkk  ccssaattllaakkoozznnaakk  aa  mmuunnkkááhhoozz::  aa  ppoollggáárrii  eerrõõkk  ookkttaattáássppoolliittiikkuu-
ssaaii  mmeelllleetttt  sszzáámmíítthhaattuunnkk  aa  mmûûvveellttsséégg  iirráánntt  eellkköötteelleezzeetttt,,  hhiivvaattáássuukknnaakk  ééllõõ,,
aa  rroosssszz  iinnttéézzkkeeddéésseekk  bbéénnííttóó  eerreejjee  eelllleennéébbeenn  iiss  ddoollggoozzóó  ppeeddaaggóógguussookkrraa””  ––
íírrttaa  OOrrbbáánn  VViikkttoorr,,  aa  FFiiddeesszz  eellnnöökkee  aa  ttaannááccsskkoozzáásstt  üüddvvöözzllõõ  lleevveelléébbeenn..  



Benyújtotta az Országgyûlésnek a szabad
vasárnapról szóló törvényjavaslatát a
KDNP öt képviselõje, akik azt kezdemé-
nyezik: a vasárnap ismét valódi általános
pihenõnap legyen, és csak azoknak kell-
jen ilyenkor is dolgozniuk, akiknek a
munkájára ténylegesen alapvetõ társadal-
mi szükséglet mutatkozik. A Semjén
Zsolt, Harrach Péter, Lanczendorfer Er-
zsébet, Medgyasszay László és Firtl Má-
tyás által jegyzett javaslat hivatkozik az
Alkotmánybíróság egy korábbi döntésére
is, miszerint a vasárnapi pihenõnap szo-
kása a hagyományokon alapul, jelenlegi
célja az, hogy az állampolgárok számára
egységes heti pihenõnapot biztosítson. A
kezdeményezéshez eddig 13 politikai, ke-
reskedelmi és civil szervezet csatlakozott.

A vasárnapi munka alkotmányos jo-
gokat érint, érinti a pihenéshez, a sza-
badidõhöz és a rendszeres fizetett sza-
badsághoz való alkotmányos jogot, érinti
a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki
egészséghez való alkotmányos jogot, va-
lamint a szabad vallásgyakorlás alkotmá-
nyos jogát. A kellõen súlyos társadalmi
érdekkel nem igazolható vasárnapi mun-
ka kötelezõ elrendelése sérti a munkavál-
lalóknak a fenti alkotmányos jogait.

Az Országgyûlés honlapján közzétett
javaslat rögzíti, hogy a Munka Törvény-
könyve a vasárnapot alapvetõ heti pihe-
nõnapként határozza meg, és a vasárnap
rendes munkaidõben történõ munka-
végzés elrendelésének lehetõségét kivé-
telnek tekinti, amelyre csak meghatáro-
zott esetekben kerülhet sor. A képvise-
lõk szerint a jelenleg meghatározott ese-
tek azonban olyan széles körben enged-

nek kivételt az általános szabály alól,
hogy az már lényegében megkérdõjelez-
te az általános szabály érvényesülését, a
vasárnapi munkavégzés kivételes jelle-
gét, megsértve egyúttal a vasárnapi pihe-
nõnappal kapcsolatban kialakult társa-
dalmi szokásokat, hagyományokat is.

A kereszténydemokrata politikusok sze-
rint az éjjel-nappali szolgáltatások jelenlegi
ütemû terjedése, vagy az, hogy azok a hét
minden napján, a nap 24 órájában elérhe-
tõek, társadalmilag nem fenntartható. A
módosítás indoklása utal arra is, hogy a
rendszeresen vasárnap végzett munka
számos esetben tönkreteszi a családi és
társas életet, ellehetetleníti a kikapcsoló-
dást, a feltöltõdést. A vasárnap is mun-
kát végzõknél mérhetõen rosszabbak az
egészségügyi statisztikák is, emellett a
vasárnapi munkaszünetnek komoly kör-
nyezetvédelmi vonatkozása is van.

A javaslat szerint vasárnapi munkavég-
zés csak kivétel lehet, amelyet csak az in-

dokolt mértékben és esetekben, szûken ér-
telmezve lehet elrendelni. Az elõterjesztõk
kitérnek arra is, hogy felmérések szerint a
heti kiskereskedelmi forgalomnak mind-
össze 4 százaléka zajlik vasárnaponként. A
vasárnapi nyitva tartás ma Magyarorszá-
gon pár tucat multinacionális cég érdeke.

+

A KDNP 2007 júniusában indította el va-
sárnapi pihenõnapért folytatott harcát, eh-
hez kapcsolódóan adta ki a Szabad vasár-
nap chartát, amelyhez eddig több ezer civil
támogató, 13 érdekvédelmi szervezet, va-
lamint több párt is csatlakozott. Az elmúlt
két év alatt a kezdeményezés mozgalom-
má nõtt, és a KDNP a vasárnapi munka-
végzést szabályozó törvényjavaslat kidol-
gozásán túl, szakmai konferenciákat, vala-
mint sikeres tiltakozó és figyelemfelhívó
akciókat szervezett.

kdnp.hu,  Forrás: MTI

AA  KKDDNNPP  kkiiáállll  aazz  eemmbbeerrii  mmééllttóóssáágg  vvééddeellmmee  mmeelllleetttt

Törvényjavaslat  a  szabad  vasárnapról

A Kereszténydemokrata Néppárt az ala-
pítása óta eltelt több mint hat évtized-
ben mindig kiállt az emberi méltóság
védelme érdekében. Politikusai keresz-
tény, keresztyén elkötelezettségükbõl
fakadóan, a diktatúrák általi meghur-
coltatást is vállalva cselekedtek a sértõ
megnyilvánulások ellen. A keresztény-

demokraták ezért ma is elutasítanak
minden, az egyenlõ emberi méltóság el-
vét sértõ megnyilatkozást.

A KDNP ezért csatlakozik a Lomnici
Zoltán volt legfelsõbb bírósági elnök
kezdeményezte, a történelmi egyházak
vezetõi által is támogatott, felhíváshoz
– zárul a közlemény.

A Lomnici Zoltán által közzétett do-
kumentum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a társadalomban összefogásra van
szükség a kirekesztõ, az emberi méltó-
ságot sértõ szövegek megjelenésével
szemben. Ide tartozik például minden
rasszista kijelentés, amely sérti a zsidó,
a roma emberek méltóságát vagy a ke-
resztények hitbeli meggyõzõdését.

Az állásfoglalást aláírta mind a négy
történelmi egyház képviselõje és vala-
mennyi parlamenti párt.

kdnp.hu
Forrás: MTI

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aazz  aallaappííttáássaa  óóttaa  eelltteelltt  ttööbbbb  mmiinntt  hhaatt  éévvttii-
zzeeddbbeenn  mmiinnddiigg  kkiiáálllltt  aazz  eemmbbeerrii  mmééllttóóssáágg  vvééddeellmmee  éérrddeekkéébbeenn..  AA  KKDDNNPP
eezzéérrtt  ccssaattllaakkoozziikk  aa  LLoommnniiccii  ZZoollttáánn  vvoolltt  lleeggffeellssõõbbbb  bbíírróóssáággii  eellnnöökk  kkeezzddeemméé-
nnyyeezzttee,,  aa  ttöörrttéénneellmmii  eeggyyhháázzaakk  vveezzeettõõii  áállttaall  iiss  ttáámmooggaattootttt  ffeellhhíívváásshhoozz  ––  ttuu-
ddaattttaa  LLuukkááccss  TTaammááss  kköözzlleemméénnyyéébbeenn..  
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Sereg-sszámlát  tartott  a  Választmány  
Jelképesnek is szántuk, amikor az ad-
vent kezdetére tettük a mostani választ-
mányi ülésnek az idõpontját – mondta
köszöntõjében Latorcai János, az Orszá-
gos Választmány elnöke. – Holnaptól
nappal új esztendõt kezd a keresztény
világ, és új korszak hajnalát éljük a ma-
gyar közéletben is.

Hazánk állapota sajnos rosszabbo-
dott a tavalyi választmányi ülés óta. –
Adósságállományunk nõtt, a munka-
nélküliség nõtt, ellenben gazdaságunk
teljesítménye csökkent, az ipari terme-
lés volumene tizenöt éve nem látott
mélységbe zuhant. És ami még ennél is
aggasztóbb, hazánk és a világ magyarsá-
ga drámai módon fogyott. Megint öre-
gebb lett a lakosság, megint kevesebb
gyermek született. Megint nõtt az adós-
ságteher, ám kisebb lett a reálbér – mu-
tatott rá Latorcai János, hozzátéve: – De
hál' Isten, van jó hírem is, s nem is egy!
– mondta, és a következõkben részletez-
te is az eredményeket:

Elõször a legfontosabb: hit és elköte-
lezettség dolgában nem állunk rosszul!
Pártunk sok új taggal gyarapodott az el-
múlt években, így örvendetesen fiata-

lodtunk! Az ellenzékben töltött évek el-
zártak ugyan a közvetlen országjobbító
tettektõl, de nem tétlenkedtünk! Rész-
letesen kidolgozott törvényjavaslataink

akár holnap bevezethetõk. Letettük az
asztalra a választható családi jövede-
lemadózás, az új nyugdíjrendszer, a
földtörvény kidolgozott koncepcióját.
Rövidesen mellétesszük az oktatási
koncepciónkat, valamint az egészség-
ügyi koncepciónkat. A Fidesz – Magyar

Polgári Szövetséggel készen állunk a
kormányzásra, ha a választók felhatal-
maznak rá. Pártunk szellemi erõben,
stratégiai tervekben messze fölülmúlja

az ország állapotát lerontó jelenlegi ha-
talmi elitet – mondta Latorcai János.

És mi még azt is tudjuk, hogy mind-
ezek javítása nem tûr halasztást, sõt
van még ennél is fontosabb! A legfon-
tosabb, kedves barátaim, helyrebillen-
teni a „kizökkent idõt”, a megbomlott
közmorált. És mi erre képesek va-
gyunk! Igen, szövetségi politikánk ke-
retében a Fidesz – Magyar polgári Szö-
vetséggel képesek vagyunk „helyére
rakni” a hitelét vesztett politikát.
Azért vagyunk rá képesek, mert nem
hisszük, hogy bármit meg lehet tenni
büntetlenül. Elsõ feladatunk ezért az
emberek hitének visszaadása lesz,
hogy ismét világos legyen: igenis érde-
mes becsületesen élni, szorgalmasan
dolgozni, példamutatóan gyermeket
nevelni, közösséget építeni. Sajnos ke-
serves lesz az út, de azt is tudjuk, hogy
a szorgalom, a becsületes, kitartó
munkálkodás meghozza az igazi ered-
ményt – hangsúlyozta az Országos Vá-
lasztmány elnöke.

Hisszük, hogy lehet magyar feltáma-
dás, ha vállaljuk a keserves küzdelmet
érte – zárta köszöntõjét Latorcai János,
akinek hitvallásához nagy tapssal csat-
lakozott a választmány.

Ezután az elnök Ady Endrét idézte: a
„sereg-számla” ideje van. Ezt fogjuk
most elvégezni. Ebben segítenek ne-
künk tisztelt vendégeink, kedves baráta-
ink – mondta, köszöntve a választmá-
nyi ülés díszvendégeit.
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A Barankovics István Alapítvány és a
KDNP elnöksége idén három díjat adott
ki. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti ér-
seket, Kövér László képviselõt, a Fidesz
választmányának elnökét és Wendel
Schindele professzort jutalmazták.
Mindhárman személyesen vették át a
kitüntetést.

Bábel Balázs, aki az Isten útján jár

A bibliás ember számára ismert, hogy éle-
tünk úton járás, a találkozásra várva. Aki
tudja és megéli, hogy Isten teremtette, az
az Isten útján jár. Bábel Balázs érsek úr
egész életében az Isten útját járta. Érseki
jelmondata – Pro regno Dei, Az Isten or-
szágáért – esszenciálisan fejezi ki fõpászto-
ri küldetését. Az ezeréves magyar katolikus
egyház egyik vezetõjeként sok poszton kell
helytállnia, ám tudja, a fõpásztor nem zár-
kózhat be a palotába, küldetése a nyájhoz
rendeli. Érsek atya fáradhatatlanul hirdeti,
amit az Úr mondani rendelt. Igehirdetés-
ének szerves része a magyarság sorsa irán-
ti aggódás. Vallja, hogy a magyar nemzeti
lét része Isten teremtõ tervének, a magyar-
ság megõrzendõ érték, tálentum, amellyel
el kell számolnunk a végsõ napon.

Sokan szeretnék az egyházat a sekres-
tye falai közé szorítani. Szándékuk nem
Istenre veszélyes, hanem a magyarságra.
Tévútra vitték, tévútra viszik a magyarsá-

got. Az Isten emberének kötelessége föl-
emelni a szavát a sorsrontó folyamatok el-
len. Nehéz, de nemes döntés, ha Magyar-
országon, az utóbbi hatvan év eltorzult
közéletében egy pap, kivált egy püspök, ki

mer állni a széles nyilvánosság elé és szól
az evangéliumról, Isten üzenetérõl.

A szellemi életet és a politikát évtize-
dekig terrorizáló kommunista propagan-
disták, késõbb pedig a liberális meg-
mondóemberek hisztérikusan reagálnak.
Aki igazat szól, annak betörik a fejét; ré-
gen ténylegesen is betörték, ma szimboli-
kusan teszik ezt, kiforgatják az igazságot,
megpróbálják személyét hitelteleníteni.
Emlékezzünk csak, milyen támadást ka-
pott a 2007-ben, Szent István király ün-
nepén a budapesti Bazilika elõtt elmon-
dott szentbeszédéért. Egyetértünk Érsek
atyával: „Emberi ésszel szinte felfoghatat-
lan, hogyan maradhattunk meg. Petõfivel
együtt mondhatjuk: »Isten csodája, hogy
még áll hazánk«.” A Kereszténydemokra-
ta Néppárt ideológiai alapokon álló párt.
Mi tudjuk és valljuk, hogy csak az imád-
ságból fakadó hit, a remény és a szeretet
vezetheti el népünket a szolidaritáshoz, és
csak így újulhat meg a magyarság.

A KDNP eddigi sorsa és a mi életta-
pasztalatunk is arra tanít, hogy „sSemmi
sem megy úgy, hogy abba komoly erõfeszí-
tést ne tegyen az ember. Ez az erõfeszítés
az, amit igazán megbecsülünk”. Pártunk
sokszor és sokféleképpen tapasztalhatta
meg Érsek atya támogató figyelmét, segítõ
szeretetét. Képviselõcsoportunk tagjai so-
sem fogják elfelejteni, hogy a helyszínen
hallgathatták meg iránymutatását a ma-

gyarság összetartozásának nagy ünnepén,
a csíksomlyói Szûzanya lábánál: „mi min-
den megosztó szándék ellenére egyetlen
nemzetet alkotunk.” Éppen ezért: „Föl kell
ébrednünk, mert a családokat, fiataljain-

kat tudatosan rontják meg. Kihaló nem-
zetté leszünk, és valóra válik nemzeti
imádságunk szerzõjének, Kölcsey Ferenc-
nek a jóslata, amit Zrínyi második éneké-
ben ír: »És más hon áll a négy folyam part-
jára, / Más szózat és más keblû nép…« Ne
adja Isten, hogy ez beteljesedjék rajtunk!”

Mi, kereszténydemokraták nagyra ér-
tékeljük és köszönjük Bábel Balázs érsek
atya támogatását közéleti munkálkodá-
sunkban, és bátor kiállását a magyarság
védelmében.

Kövér László nem ijedõs ember

Vannak emberek, akik a kimondásra szü-
lettek. Kövér László ebbõl a fajtából való.
Keménysége akkor vált közismertté, ami-
kor a Fiatal Demokraták Szövetségének
alapítása miatt a diktatúra erõszak-appa-
rátusa megfélemlítéssel próbálkozott. Ak-
kor még sokan meglepõdtek, hogy ered-
ménytelenül. Az elmúlt húsz évben vi-
szont egy ország szokott hozzá, hogy Kö-
vér László nem ijedõs ember.

Két évtizede, a Nemzeti Kerekasztal tár-
gyalásain, a demokratikus berendezkedés
békés megteremtésekor ismertük meg õt,
aztán 1994 után mind több kérdésben fog-
laltunk el hasonló, nem egyszer egybe-
hangzó álláspontot. Amikor pártunk lejt-
menetbe került, idõvel mind gyakrabban
szembesültünk azzal, hogy nézeteink köze-
lebb állnak a Fidesz hivatalos véleményé-
hez, mint az egyre vadabb ámokfutásba
kezdõ Giczy–Füzessy-féle pártvezetéséhez.

Miután a pártvezetésben túlsúlyba ju-
tott felelõtlen kalandorpolitika jegyében
megindították a támadást a keresztényde-
mokrata eszmeiséghez hû tagok ellen, és
elõbb az akkori képviselõcsoport sok tagját
kizárták a pártból, utóbb a frakciónkat is
szétverték, akkor a Fidesz vezetése részérõl
Kövér László vette föl a kapcsolatot a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szövetségbe tö-
mörült, politikai téren hontalanná vált ke-
reszténydemokratákkal, azaz velünk.

Kövér László bölcsessége is megteste-
sült abban a szerzõdésben, amelynek ke-
retében 1997-ben a Fidesz – Magyar Pol-
gári Párt politikai menedéket nyújtott az
eszmeiséget cserbenhagyó, felelõtlen
pártvezetés hibájából parlamenten kívül-
re szorult kereszténydemokrata gondo-
latnak. Varga László bátyánk is mindig
számíthatott segítségre ötéves küzdel-
mében, amelyet a KDNP visszaszerzésé-
ért folytatott.

AA  BBaarraannkkoovviiccss-eemmlléékkéérreemm  iiddeeii  kkiittüünntteetteettttjjeeii
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A sors tehát idõvel egymás mellé ka-
nyarította útjainkat. Ez törvényszerû, az
igazságkeresõk végül mindig azon veszik
észre magukat, hogy egymás mellett ha-
ladnak. A mi közös nevezõnk a nemzeti
gondolat, amelynek középpontjában az a
kérdés áll, hogy ami történik, vajon szol-
gálja-e a haza, a nemzet egészének épülé-
sét vagy sem. A méltatlan, kisstílû politi-
kusok, a perc-emberkék hatalomra jutván
sosem gondolnak a holnaputánra, a nagy-
betûs Történelemre. Õk csak a mát, leg-
feljebb a holnapot látják, szimpla szemé-
lyes érdekük vagy egy-egy szûk klikk
szempontjai kapcsolják õket a többi em-
berhez. A nagy egészhez, a nemzethez
nem kötõdnek.

Ideje van most a kemény szavaknak. És
ideje lesz a tisztázó igényû múltfeltárásnak,
az elszámoltatásnak, hogy végre helyrebil-
lenjen a világ tengelye, hogy megnyugodja-
nak a kedélyek. Ehhez jókora adag követke-
zetesség szükségeltetik, az elvek melletti
rendületlen kiállás. Márpedig Kövér Lászlót
ezek a tulajdonságok jellemzik leginkább.

A keresztény politikának egy dologban
nem lehet választása: ki kell mondanunk az
igazságot, rá kell mutatnunk az országsor-
vasztó bûnökre még akkor is, ha ezzel kihív-
juk magunk ellen a gonosz erõk haragját. Ma-
gyar hazánk és nemzetünk jövõjét csak az
biztosítja, ha mi, igazságkeresõk közösen véd-
falnak állunk köréje, és akkor, ami egynek le-
hetetlen, az együttesen sikerülni fog nekünk!

Prof. dr. Wendel Schindele 
nagylelkû segítõ

Magyarország egyik legszebb vidékérõl, a
Vértes lábánál fekvõ, szorgalmas svábok
lakta Mórról származik Dr. Wendel

Schindele. Mint árva gyermek a tatai kapu-
cinusokhoz került, náluk töltötte iskolás
éveit. A kolostorok feloszlatása után a Szé-
kesfehérvári Gimnáziumba került. Mint ki-
váló képességû diák tanulmányait a Mis-
kolci Mûszaki Egyetemen folytatta. Azaz
csak folytatta volna, ha nem jött volna az
1956-os forradalom és szabadságharc. Elsõ
éves hallgatóként részt vett a miskolci egye-
temisták ellenállásában az orosz megszál-
lók ellen. Sajnos nem közismert, hogy sza-
bályos fronthelyzet alakult ki akkor az egye-
temen. A körülzárt egyetemvárost páncélo-
sokkal ostromolták a szovjet csapatok. A di-
ákvezetõ forradalmárokra kivégzés, börtön,
deportálás várt. Ha el akarta kerülni ezt a
sorsot, menekülnie kellett.

A szabad világ a tehetségéhez méltó te-
ret nyitott Wendel Schindelének. A né-
metországi Stuttgartban újrakezdve foly-
tatta egyetemi tanulmányait. A családala-

pítással egy idõben kezdõdött a szakmai
karrierje is. Több neves német vállalatnál
és világcégnél dolgozott, mígnem a legna-
gyobb gépkocsialkatrész-gyártó társaság-
hoz, az amerikai ITT vállalathoz került.
Tehetségéhez és szorgalmához méltón
emelkedett a ranglétrán, egészen az elnök-
vezérigazgatói posztig. A gépkocsiipar
egyik legsikeresebb szakembere lett, neve
ott szerepelt a világ vezetõ gyártóinak ál-
landó protokoll-listáján. Rangos konferen-
ciát, szakmai rendezvényt nélküle nem
tartottak. Nevét számos egyetemi szak-
mai alapítvány is hordozza.

1989-ben, a határnyitás és rendszervál-
tás után Magyarországon az elsõk között
volt, aki befolyásával, kapcsolataival támo-
gatta hazánk gazdasági fellendülését. A né-
met-magyar ipari együttmûködés érdeké-
ben kifejtett tevékenysége elismeréseként a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike-
resztjének polgári tagozatával tüntették ki.
Több nyugati nagyvállalat magyarországi
gyáralapításában vett részt, több ezer mun-
kahely megteremtését neki köszönhetjük
számtalan városunkban, például Móron,
Veszprémben, Vácott, Gyõrött, Debrecen-
ben, Kecskeméten stb. A foglalkoztatásban
elért eredményes tevékenysége elismeréséül
2000-ben a Mór Város Önkormányzata
„Pro Urbe” díjjal tüntette ki.

Indíttatásából fakadóan Münchenben
került kapcsolatba a keresztény egyházak
társadalmi tanítását megvalósító keresz-
ténydemokrata, keresztényszociális politi-
kával, amelynek eszmeisége gondolkodását
meghatározta. Ekkortól kereste a kapcsola-
tot a nyugati magyar emigráció vezetõivel,
és támogatta annak mûködését. Számtalan

Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról

gazdasági és társadalmi elfoglaltsága ellené-
re, hitébõl fakadóan, életfilozófiájává vált a
segítés. Segíteni a társadalom elesett-
jeit, az azokat felkaroló egyházak és
intézmények mûködését. Anyagi és
erkölcsi nagyvonalúságát határainkon
innen is tapasztalhattuk. Mindig ráér-
zett, hol szorít legjobban a szükség.

1989-ben került kapcsolatba az újjá-
születõ hazai kereszténydemokráciával is.
Tanácsait, áldozatvállalását mi is megta-
pasztalhattuk. Úgy adott, hogy sohasem
kért bármit is cserébe, mindig visszahúzó-
dott, a reflektorfényt kerülõ adakozóként
viselkedett.

A díjazottak nevében elõször Bábel
Balázs érsek köszönte meg a kitünte-
tést. Fölelevenítette, hogy családja is
a Demokrata Néppárt aktív résztvevõi
közé tartozott, édesapja például jelen
volt Barankovics Istvánnak a kénysze-
rû emigrációja elõtti utolsó elõadá-
sán. Mint mondta, õ maga, és bizo-
nyosan a többi kitüntetett sem a ki-
tüntetésért munkálkodott, és most
azt kívánja a KDNP-nek, hogy soha
ne tévessze szem elõl a szent célt,
hogy Isten felé megyünk, de gyakorla-
tiasan tegyen a magyarság, a csalá-
dok, mindannyiunk érdekében.

Kövér László is szót kapott. Az or-
szág mai állapotát ahhoz hasonlítot-
ta, mintha az ország egy háborús
pusztítás nyomait viselné magán.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
gazdaságunk romokban van, de nem
a világválság következtében kerül-
tünk ebbe a helyzetbe. A Fidesz vá-
lasztmányának elnöke az ország tár-
sadalmi-gazdasági állapotát elemezve
közölte: Szent István több mint ezer-
esztendõs keresztény állama mára a
csõd szélére, a mûködõképesség hatá-
rára jutott, amennyiben mûködik
egyáltalán, azt saját polgárai ellené-
ben teszi. A legfõbb ellenfelünk az a
közöny, az a reményvesztettség, ami
az országban a jövõt illetõleg elural-
kodott –fogalmazott a jövõ évi válasz-
tásokra utalva Kövér László. Wendel
Schindele professzor köszönetnyilvá-
nításában sok sikert kívánt a KDNP-
nek a jövõben.

A díjátadó emelkedett percei után
kezdõdött az érdemi munka. Semjén
Zsolt elnöki beszámolóját többször
szakította meg taps, fõleg akkor, ami-
kor eredményeinkrõl és terveinkrõl
szólt. 

SSeemmjjéénn  ZZssoolltt::  
„„……hhooggyy  aa  hhaazzáátt  sszzoollggáálljjuukk””

– Mi végre csináljuk ezt az egészet? – tet-
te fel a kérdést Semjén Zsolt. – Azért,
hogy a hazánkat szolgáljuk, azért, hogy
kivezessük az országot a válságból – vála-
szolta meg a legalapvetõbb kérdést. –
Konkrétan: támogassuk a családokat.
Ezért hirdettük meg a családi jövedelem-
adózás programját. Biztosítsuk az egyhá-
zak szabadságát – folytatta. – Konkrétan:

szüntessük meg azt a negatív diszkrimi-
nációt, amit a jelenlegi kormány folytat
az egyházi intézményekkel szemben.
Erõsítsük meg a nemzeti identitást! Ez
konkrétan azt jelenti, hogy határon túli
nemzettársainknak megadjuk a magyar
állampolgárságot – vázolta a tennivaló-
kat az elnök.

Ny.  J.
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A Fidesz–KDNP a frakciószövetség nép-
jóléti kabinetjének vezetõje sajtótájé-
koztatóján úgy fogalmazott: a kormány
„egy újabb balegyenessel nemcsak meg-
rendíti, hanem végleg földre is küldi” a
fogyatékkal élõket foglalkoztató cégeket,
intézményeket.

A képviselõ az ellen is szót emelt,
hogy a szaktárcánál olyan rendelet ké-
szül, amelyik szûkíti a cégek, civil és
szociális intézmények foglalkoztatási le-
hetõségeit.

A kereszténydemokrata politikus fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 2004-ben még
mintegy 54 ezer megváltozott munkaké-

pességû embert foglalkoztattak Magyaror-
szágon, ami alig 10 százalékos foglalkoz-
tatásnak felelt meg. Ez az arány 2008-ra a
szocialisták „áldásos tevékenységének kö-
vetkeztében” a kétharmadára csökkent.

Annak érzékeltetésére, hogy ez az
arány milyen megdöbbentõen alacsony
elmondta, hogy az Európai Unióban
40–50, de van olyan ország, ahol 60–70
százalékos a különféle fogyatékkal élõ
emberek foglalkoztatottsága.

Soltész Miklós az Állami Számvevõ-
szék októberi jelentését is idézte, amely
szerint adott összegû támogatásból lé-
nyegesen több megváltozott képességû

személy foglalkoztatását lehetne meg-
valósítani. A szakpolitikus minõsíthe-
tetlennek nevezete, hogy a fogyatékos
emberek támogatását célzó közpénzek-
bõl Gyurcsány Ferenc volt titkárát, és
több más az MSZP-hez kötõdõ levitéz-
lett pártkatonát milliós fizetésekkel vet-
ték fel, megváltozott munkaképességû
embereket foglalkoztató cégekhez.

A kereszténydemokrata képviselõ
bírálta a kormányt azért is, mert a fo-
gyatékos szervezetektõl több százmil-
lió forintot vonnak el, így a hallás-, a
mozgás- és látássérült, valamint értel-
mi fogyatékosok képviseletei jövõre
szinte teljesen ellehetetlenülnek. Hoz-
zátéve, hogy ráadásul a magát szocia-
listának nevezõ kormányzati többség
részérõl támadás érte azokat az intéz-
ményeket is, ahol a fogyatékkal élõket
ápolják, gondozzák, ugyanis jövõre
8–10 százalékkal kevesebb forrásból
kell gazdálkodniuk.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Kíméletlen  balegyenessel  a  kormány  végleg
padlóra  küldi  a  fogyatékkal  élõket

EEllffooggaaddhhaattaattllaannnnaakk  ttaarrttjjaa  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt,,
hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  88,,66  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  vvoonnjjoonn  eell  aa  ffooggyyaattéékkkkaall  ééllõõkk  ffooggllaallkkoozz-
ttaattáássáánnaakk  ttáámmooggaattáássáábbóóll  aa  jjöövvõõ  éévvii  kkööllttssééggvveettééssbbeenn  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSoollttéésszz
MMiikkllóóss,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  iiffjjúússáággii,,  sszzoocciiáálliiss  ééss  ccssaallááddüüggyyii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  kkee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  aalleellnnöökkee..  MMiinntt  mmoonnddttaa::  22000044-bbeenn  mméégg  mmiinntteeggyy  5544
eezzeerr  mmeeggvváállttoozzootttt  mmuunnkkaakkééppeessssééggûû  eemmbbeerrtt  ffooggllaallkkoozzttaattttaakk  MMaaggyyaarroorrsszzáá-
ggoonn,,  aammii  aalliigg  1100  sszzáázzaalléékkooss  ffooggllaallkkoozzttaattáássnnaakk  ffeelleelltt  mmeegg..  EEzz  aazz  aarráánnyy
22000088-rraa  aa  sszzoocciiaalliissttáákk  „„áállddáássooss  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn””  aa  kkéétthhaarr-
mmaaddáárraa  ccssöökkkkeenntt..

A KDNP országgyûlési képviselõje em-
lékeztetett arra, hogy a rendszerváltás
elõtt a Belügyminisztérium alatt mûkö-
dött a III-as fõcsoportfõnökség, s a ta-
pasztalatok azt bizonyították, hogy a
polgári titkosszolgálatok becsatolása a
Belügyminisztériumhoz nem kívánatos
jelenségekhez vezethet.

Mint mondta: mind a rendõrségnek,
mind a titkosszolgálatnak megvan a
maga feladata, és nem lenne jó összeke-
verni ezt a kettõt. „Tartanék attól, hogy
a (…) rendõrség úgy, ahogy van, megen-
né a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot
és a Nemzetbiztonsági Hivatalt”, és
azok egyszerûen „eltûnnének a süllyesz-
tõben” – fûzte hozzá.  

A szakpolitikus azt sem tartaná jó
megoldásnak, ha az Információs Hivatalt
integrálnák a Külügyminisztériumba.

A katonai szakszolgálatokkal kapcso-
latban úgy fogalmazott: ha minden kötél
szakad, el tudná képzelni, hogy össze-
vonják a Katonai Felderítõ Hivatalt és a
Katonai Biztonsági Hivatalt, de a teljes
felszámolásukat semmiképpen nem tá-
mogatja.

Simicskó István kijelentette: a nem-
zet biztonságának érdekeit kell min-
denképpen szem elõtt tartani, a szerve-
zeti elképzelések szerinte másodlagos
kérdések.

A nemzetbiztonsági bizottság elnö-
kének tájékoztatása szerint jelenleg
mintegy ötezer ember dolgozik az állam
által fenntartott titkosszolgálatoknál –
ezren a katonai, négyezren a polgári
szolgálatoknál.

kdnp.hu
Forrás: MTI

AA  KKDDNNPP  nneemm  ttáámmooggaattjjaa,,  hhooggyy  
aa  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuummhhoozz  ccssaattoolljjáákk  aa  ttiittkkoosssszzoollggáállaattookkaatt
RRoosssszz  iirráánnyytt  mmuuttaattnnaakk  aazzookk  aazz  eellkkééppzzeelléésseekk,,  aammeellyyeekk  aa  ppoollggáárrii  ttiittkkoosssszzooll-
ggáállaattookknnaakk  aa  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuummhhoozz  ccssaattoolláássáárróóll  sszzóóllnnaakk  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa
SSiimmiiccsskkóó  IIssttvváánn,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  nneemmzzeettbbiizzttoonnssáággii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  kkeerreesszz-
ttéénnyyddeemmookkrraattaa  eellnnöökkee  aa  „„TTiittkkookk  ééss  SSzzoollggáállaattookk””  ccíímmûû  kkoonnffeerreenncciiáánn..

SSzzaallmmaa  BBoottoonndd  
aazz  ÉÉvv  EEmmbbeerree

A Navigátor címû szakfolyóirat évek
óta dönt – a magyar hajózás ügyének
elõmozdításáért végzett tevékenység el-
ismeréseként – az Év Embere Díj oda-
ítélésérõl. A szakmai grémium tagjai
idén Szalma Botondnak ítélték oda a
megtisztelõ címet. Szalma Botond a
magyar hajózás és szállítmányozás ki-
emelkedõ személyisége, nevéhez fûzõ-
dik az önálló hajózási szállítmányozás
megteremtése és stabilizálása is. Mun-
káját tisztelet és elismerés övezi itthon
és külföldön egyaránt. A hajósok világ-
szervezete a közelmúltban bizottsági
alelnökké választotta. A díjazott szak-
mai tevékenysége mellett elkötelezett
kereszténydemokrata politikus, elnöke
a KDNP újpesti szervezetének, vala-
mint a Kereszténydemokrata Önkor-
mányzati Tanácsnak.  

Az Év Embere Díj átadására a kö-
zelmúltban megrendezett szállítmá-
nyozási konferencián került sor. A
rangos szakmai elismeréshez ezúton
gratulálunk!

11Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2009. november



Ha a tõke érdeke úgy kívánja, azonna-
li hatállyal elhagyja Magyarországot,
függetlenül a transzparens vagy nem
transzparens viselkedéstõl. A párt úgy
látja, hogy bizonyos befektetõk jóval
az európai profitráta fölött visznek ki
pénzt hazánkból, s ha ezt a gyakorla-
tukat veszélyeztetve látják, a nemzet-
közi politikai nyomásgyakorlás eszkö-
zéhez folyamodnak.

Mint olvashattuk, a nagykövetsé-
gek különös aggodalommal figyelik a
nem transzparens viselkedés jelentõs
megnyilvánulásait Magyarországon,
amelyek negatív hatással vannak, il-
letve lehetnek országaik ideirányuló
befektetéseire.

Mintha csak erre várt volna a mi-
niszterelnök, tizenhárom perccel ké-
sõbb már arról értesülhettünk, hogy a
jövõ hét elejére találkozót beszélt meg
a kilenc érintett nagykövettel. A
Transparency International szintén
túlórázott, szûk háromnegyed óra
múltán sietve üdvözölte az egymás
nyakába borulást, nem tudni egyelõre,
hogy a magyar kormány vagy bizo-
nyos üzleti körök megbízásából – írja
a szóvivõ.

A KDNP felhívja a figyelmet: a
nemzetközi nagytõke nem az érzelmi
húrok pengetésérõl híres, ha mégis,

akkor az kõkemény fenyegetésben me-
rül ki, ahogy ez esetben is tapasztal-
hatjuk. A magyar emberek a mostani
gazdasági válság idõszakában tömeges
gyárbezárások és elbocsájtások formá-
jában a saját bõrükön is megtapasztal-
hatták, ha a tõke érdeke úgy kívánja,
azonnali hatállyal elhagyja Magyaror-
szágot, függetlenül a transzparens
vagy nem transzparens viselkedéstõl.

Sokkal inkább úgy látjuk, hogy bizo-
nyos befektetõk jóval az európai profit-
ráta fölött visznek ki pénzt hazánkból, s
ha ezt a gyakorlatukat veszélyeztetve
látják, a nemzetközi politikai nyomás-
gyakorlás eszközéhez folyamodnak. Kí-
váncsiak volnánk, vajon hogyan reagál-
nának ezen országok kormányai, ha
odahaza szembesülnének hasonló nyi-
latkozattal?

A Kereszténydemokrata Néppárt a
magyar emberek érdekeinek képviseleté-
ben elkötelezett, amit a következõ kor-
mány résztvevõjeként a gyakorlatban is
bizonyítani fog. Határozott célunk a
korrupció letörése, a gazdasági folyama-
tok átláthatóvá tétele, a tisztességes ver-
seny körülményeinek biztosítása.  

Reméljük, hogy a külföldi befekte-
tõk a fentiekben felsorolt viszonyok
között is megtalálják majd számításu-
kat Magyarországon, amihez ezúton is

jó egészséget kívánunk – zárul a kom-
müniké.

Az elõzményekrõl

Visszatarthatják a külföldi befektetõket
a magyarországi „nem transzparens vi-
selkedésrõl” szóló jelentések – áll az
Amerikai Egyesült Államok, Belgium,
Franciaország, Hollandia, Japán, Nagy-
Britannia, Németország, Norvégia és
Svájc budapesti nagykövetségeinek kö-
zös támogatásával kiadott dokumen-
tumban, amely a brit képviselet honlap-
ján látható.

Különös aggodalommal figyelik „a
nem transzparens viselkedés jelentõs
megnyilvánulásait, amelyek hatással
vannak a befektetõkre a közszolgálta-
tások, a mûsorszolgáltatás és az orszá-
gos közlekedési infrastruktúra egyes
területein”. Az errõl szóló jelentések
visszatarthatják a befektetéseket, ame-
lyekért Magyarország, minden más ál-
lamhoz hasonlóan, verseng – olvasha-
tó a nyilatkozatban.

A kilenc ország nagykövetségei em-
lékeztetnek arra: a Magyarországra
irányuló külföldi közvetlen befekteté-
sek túlnyomó része az általuk képvi-
selt országokból származik. Kifejezik
reményüket, hogy a magyar gazdaság
növekedési pályára áll, ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra, hogy sok
múlhat a külföldi befektetõk dönté-
sén. Magyarország barátaiként remé-
lik, hogy olyan befektetési klíma ma-
rad, amely „vonzó célállomássá teszi”
az országot.

kdnp.hu

Álságos  diplomáciai  társasjáték

AAzz  EEuurróóppaa  TTaannááccss  eelláárruullttaa  aazz  UUnniióó  eetthhoosszzáátt

El kellene gondolkodni azon, hogy a
jelen Európai Uniónak vajon mennyi
köze van az Adenauer, Schuman, De
Gasperi által megálmodott közösség-
hez, az egyenrangú nemzetek szövet-
ségéhez, ahol érték a család, a sza-
badság, a béke, a szolidaritás, a ke-
resztény-zsidó kultúra, s ahol az em-

beri jogok sem maradhatnak ki a fel-
sorolásból.

A brüsszeli csúcsértekezleten lénye-
gében a benesi dekrétumok XXI. száza-
di legitimálásáról döntöttek. A tagor-
szágok állam- és kormányfõi – beleértve
Bajnai Gordon miniszterelnököt – fi-
gyelembe sem vették annak a több mil-

lió ember, köztük több tízezer magyar
emberi jogait, akiket ezeknek a jogsza-
bályoknak a nevében elûztek szülõföld-
jükrõl, vagyonukat elkobozták s mind a
mai napig nemhogy kártérítést, de
egyetlen bocsánatkérõ szót sem kaptak.  

A Kereszténydemokrata Néppárt vé-
leménye szerint azzal, hogy Csehország
mentességet kapott az emberi jogi char-
ta alól, az Európa Tanács olyan fasisz-
toid törvényeket szentesített, amelyek a
kollektív jogfosztásra épülnek.  

a  KDNP  országgyûlési  képviselõcsoportja

VVááccllaavv  KKllaauuss  ccsseehh  eellnnöökk  aallááíírrttaa  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  aallkkoottmmáánnyyáánnaakk  sszzáánntt  lliisssszzaa-
bboonnii  sszzeerrzzõõddéésstt..  MMiikköözzbbeenn  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  ffeelllléélleeggzzeetttt,,  hhooggyy  CCsseehhoorrsszzáágg  ––
aazz  eemmbbeerrii  jjooggii  cchhaarrttaa  aallóóllii  mmeenntteessssééggéérrtt  ccsseerréébbee  ––  rraattiiffiikkáállttaa  aa  ddookkuummeennttuu-
mmoott,,  aa  mmûûvveelltt  vviilláággnnaakk  mmééggiissccssaakk  eell  kkeelllleennee  ggoonnddoollkkooddnniiaa  aa  ttöörrttéénntteekkeenn..
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BBiizzoonnyyáárraa  nneemm  jjáárr  mmeesssszzee  aa  vvaallóóssáággttóóll  aazz,,  aakkii  sszzeerrvveezzeetttt  aakkcciióótt  vvééll  ffeellffee-
ddeezznnii  aa  kkiilleenncc  oorrsszzáágg  bbuuddaappeessttii  nnaaggyykköövveettssééggéénneekk  tteeggnnaapp  eessttii  kköözzööss  nnyyii-
llaattkkoozzaattaa  ééss  aa  kkoorrmmáánnyysszzóóvviivvõõ  vviilllláámmggyyoorrss  rreeaaggáálláássaa  kköözzöötttt  ––  ttuuddaattttaa  aa  KKee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  áálllláássppoonnttjjáátt  HHaalláásszz  ZZssuuzzssaa,,  aa  ppáárrtt  sszzóóvviivvõõjjee..  AA
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffeellhhíívvjjaa  aa  ffiiggyyeellmmeett::  aa  nneemmzzeettkköözzii  nnaaggyyttõõkkee
nneemm  aazz  éérrzzeellmmii  hhúúrrookk  ppeennggeettéésséérrõõll  hhíírreess,,  hhaa  mmééggiiss,,  aakkkkoorr  aazz  kkõõkkeemméénnyy  ffee-
nnyyeeggeettééssbbeenn  mmeerrüüll  kkii,,  aahhooggyy  eezz  eesseettbbeenn  iiss  ttaappaasszzttaallhhaattjjuukk..  



„Az Európai Emberi Jogi Bíróság
2009. november 3-i ítélete (...) kivál-
totta az Orosz Orthodox Egyház aggo-
dalmát. Olaszország és Európa más
országainak keresztény örökségét nem
lehet az európai jogvédõ intézmények
vizsgálódásának tárgyává tenni. Az
Európa nyilvános közterein jelen lévõ
keresztény vallási szimbólumok a kö-
zös európai identitás részét alkotják,
és nélkülük mind a kontinens múltja,
mind jelene, mind pedig jövõje elkép-
zelhetetlen” – írja nyílt levelében a
pátriárka.

„Az állam világi jellegének biztosí-
tása ürügyén nem szabad valláselle-
nes ideológiát terjeszteni, amely nyil-
vánvalóan megbontja a társadalmi bé-
két, és diszkriminálja Európa vallási
többségét – a keresztényeket. Kijelent-
jük, hogy teljesen és feltétel nélkül tá-
mogatjuk Olaszország Kormányát,
hogy fellebbezzen az Európai Bíróság
Nagykamarájánál. Az európai demok-
rácia nem bátoríthatja a krisz-
tianofóbiát, hasonlóvá válva ezáltal a
múlt vallásüldözõ rezsimjeihez" - idé-
zi az egyházfõ levelét a szimand-
ron.hu internetes portál.

Vörös csillag igen, kereszt nem?!

A Kereszténydemokrata Néppárt és az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
megdöbbenéssel értesült arról, hogy az
Emberi Jogok Európai Bírósága 2009.
november 4-én hozott ítélete szerint az
olaszországi állami iskolákban ezentúl
tilos a feszület kifüggesztése, mondván:
az iskolai kereszt sérti a szülõk jogát ah-
hoz, hogy saját lelkiismeretük szerinti
nevelést biztosítsanak a gyermeknek,
valamint sérti a gyermek vallásszabad-
sághoz fûzõdõ jogát is. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága
már korábban is hozott ehhez hasonló-
an botrányt keltõ ítéletet, amikor elfo-
gadhatónak minõsítette a legtöbbek
számára rombolást, gyilkosságokat, el-
nyomást, emberek kizsákmányolását
jelképezõ vörös csillag használatát.

Ma Európa népeinek talán minden
korábbi korszaknál nagyobb szükségük
van közös identitásuk erõsítésére. Az
európai egység három alappillére a ke-
resztény értékek, a római jog és a görög
filozófia. Ha ezek közül az értékek kö-
zül bármelyiket elvitatják, akkor elvitat-
ják az európai történelem folytonossá-

gát is. Rendkívül felháborító, hogy a
nemzetközi szervezet mindezt éppen
Olaszországban teszi, ahol e közös eu-
rópai értékek különösen mély történel-
mi gyökerekkel rendelkeznek.

A huszadik század tömeggyilkos
diktatúráiban élõ százmilliók számára
sokszor éppen a szeretetet, önfeláldo-
zást, összetartást és egységet jelképezõ
kereszt jelentette az egyetlen vigaszta-
lást. Tûrhetetlen, hogy ennek ellenére
ma van olyan európai intézmény,
amelyik e két évezredes jelkép haszná-
latát tiltaná, de a tömegpusztító kom-
munizmus jelképét, a vörös csillagot
engedélyezné.

Napjaink globalizálódó, válságokkal
terhelt világában különösen fontosnak
tartjuk a közös értékeink megõrzése és
erõsítése melletti határozott kiállást.
Mi, fiatal kereszténydemokraták ezért
élesen tiltakozunk az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának ítélete ellen, mert az
európai egység egyik alappillérét próbál-
ja meg lerombolni. Az alapok lerombo-
lásával pedig könnyen ránk dõlhet az
egész építmény. Egyúttal együttérzésün-
ket fejezzük ki a jóérzésû olasz embe-
rekkel, és bátorítjuk õket, hogy álljanak
ki közös értékeink védelmében, és el-
szántan fejezzék ki tiltakozásukat a szó-
ban forgó ítélet ellen.

Gaál  Gergely,  az IKSZ alelnök 
Törcsi  Péter,  IKSZ kabinetfõnök

AAzz  eeuurróóppaaii  ddeemmookkrráácciiaa  nneemm  bbááttoorríítthhaattjjaa  
aa  kkeerreesszzttéénnyyggyyûûllöölleetteett

AAzz  EEuurróóppaaii  EEmmbbeerrii  JJooggii  BBíírróóssáágg  22000099..  nnoovveemmbbeerr  33-áánn  kkeelltt  ííttéélleettee  sszzeerriinntt  aazz
oollaasszz  iisskkoolláákkbbaann  ttaalláállhhaattóó  ffeesszzüülleetteekk  jjeelleennllééttee  sséérrttii  aazz  eemmbbeerrii  jjooggookkaatt..  KKiirriillll
mmoosszzkkvvaaii  ppááttrriiáárrkkaa  lleevvééllbbeenn  bbiizzttoossííttoottttaa  ttáámmooggaattáássáárróóll  aazz  oollaasszz  kkoorrmmáánnyytt
aa  bbíírróóssáággii  hhaattáárroozzaatt  eelllleennii  ffeellllééppéésséébbeenn..

Federico Lombardi arra is figyelmez-
tetett: az ilyen döntések nem fogják
jobban megszerettetni a kereszté-
nyekkel az egyesült Európa gondola-
tát. Mint mondta, úgy tûnik, hogy el
akarják hallgatni a kereszténységnek
az európai identitás kialakulásában
játszott lényeges és tagadhatatlan
szerepét.

A kereszt eltávolítása az osztályter-
mekbõl intoleráns és sérti a többség ér-
zéseit – fogalmazott Walter Kasper bíbo-

ros, a Keresztény Egység Elõsegítése Pá-
pai Tanácsának elnöke. „Nem enged-
hetjük meg, hogy a többséget egy ki-
sebbség irányítsa. A pluralista társada-
lomnak tiszteletben kell tartania más
vallásokat és világnézeteket, ám az em-
beri jogi bíróság döntése mögött nem a
laicitás, hanem az ideológia áll” –
mondta a bíboros.

Giovanni Battista Re bíboros, a
Püspöki Kongregáció elnöke fájdalom-
mal és meglepetéssel fogadta a hírt.

Fájdalommal, mivel megsértették az
európai katolikusok, ortodoxok, evan-
gélikusok, anglikánok, kálvinisták
vallási jelképét. A kereszténység sajá-
tossága, eredetisége éppen a feszüle-
ten alapul. Az iskolai keresztek eltá-
volítására vonatkozó döntés meglepõ,
mert a feszület az európai identitás
alapját képezõ értékek jelképe. A ke-
reszténység tette egységessé Európát.
Ez a döntés, amely szerencsére nem
végleges, éppen ellenkezõ irányba mu-
tat, mert nem segíti elõ a földrész né-
peinek egységét, hanem a széttörede-
zettséget szolgálja.

Forrás: Magyar  Kurír,  
Vatikáni  Rádió,  IKSZ

EEllttáávvoollíítthhaattjjaa  aa  kkeerreesszzttéénnyyeekkeett  
FFeeddeerriiccoo  LLoommbbaarrddii,,  aa  SSzzeennttsszzéékk  sszzóóvviivvõõjjee  aa  ddöönnttéésssseell  kkaappccssoollttbbaann  aa  VVaattii-
kkáánnii  RRááddiióónnaakk  aaddootttt  nnyyiillaattkkoozzaattáábbaann  lleesszzööggeezzttee::  aa  ffeesszzüülleett  mmiinnddiigg  iiss  aazz  iiss-
tteennii  sszzeerreetteett  ééss  aazz  eeggyysséégg  jjeellee  vvoolltt,,  eezzéérrtt  ssaajjnnáállaattuukkaatt  ffeejjeezziikk  kkii,,  hhooggyy  mmoosstt
aa  mmeeggoosszzttááss,,  aa  kkiirreekkeesszzttééss  ééss  aa  sszzaabbaaddssáágg  kkoorrllááttoozzáássáánnaakk  jjeellkkééppee  lleetttt..  
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A koncert szervezõje, Lanczendorfer Er-
zsébet, a KDNP országgyûlési képvise-
lõje, a KÉSZ gyõri szervezetének tiszte-
letbeli elnöke Böjte Csaba testvér levelé-
nek egy részletét olvasta fel, amelyben a
ferences szerzetes a haza állapotát az
idegen kéz által megbolygatott, össze
nem záró állományú, viharvert erdõhöz
hasonlította. 

Koncsol László szlovákiai magyar
író, költõ, mûfordító, az est fõvédnöke
az alábbi beszéddel köszöntötte a meg-
jelenteket:

Tudást és kenyeret!

Méltó az alkalomhoz, hogy Jézusra hi-
vatkozzam. Márk írta Jó hírének 6. ré-
szében, a 6. rész 34. versében: „És ki-
menvén Jézus nagy sokaságot láta, és
megszáná õket, mert olyanok valának,
mint a pásztor nélkül való juhok. És
kezdé õket sokra tanítani.” Eddig a 34.
vers. Persze, az evangéliumi események
tovább peregnek: következik az öt ke-
nyér és két hal csodája, a tengeren járás,
a szélvihar lecsillapítása, végül a 6. rész
végén a genezáreti falvak, városok, ma-
jorok betegeinek meggyógyítása. Csupa
csoda, és megannyi minta. Hallom be-
lõlük, amit az Úr az utolsó vacsorán
mondott a Tizenkettõnek: „Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre…”

Mit is tett Jézus ebben a jelenetsor-
ban? Elõbb megszánta az elesetteket, de
azonmód segített is rajtuk. Elõször lel-
küket és elméjüket táplálta újszerû ta-
nításával, de mindjárt „sokra” tanította
õket. Látta, hogy nincs a tömegnek
pásztora, aki tartósan összefogná, jó
legelõre, tiszta vízre terelné, és gyógyíta-
ná, védelmezné õket a ragadozó állatok-
tól és emberektõl; végül földi ember ké-
pességeit meghaladó erõvel, isteni erejé-
vel jól is lakatta a több ezres sokaságot.
Ez a tömeg nem az ország tehetõs em-
bereibõl verõdött Jézus köré; Õ nem zi-
lálta szét országa társadalmát, nem tört
a gazdagok vagyonára, de hangsúlyosan
a szegények, a peremre szorultak, a
megvetettek, a társadalomból, sõt a

nemzetbõl és vallásból is kitagadottak
pásztora volt. Gyerekkorát a határokon
túl, emigrációban töltötte el, bõrén ta-
pasztalta meg az idegenséget, a kemény
munkát és nélkülözést.

Részvét, tanítás (mai felbontásban:
oktatás és nevelés), táplálék (bontsuk
fel ezt is: lakás, ruha, fûtés, világítás),
gyógyítás (értsd: orvos, kórház, gyógy-
szer). Ez a jézusi aktus mai üzenete, ezt
kell nyújtanunk a mai magyar szegé-
nyeknek.

Nincs olyan társadalmi rendszer,
amely a szegénységet, az ilyen-olyan
okból lecsúszottak nyomorát megszün-
tetné. Hibás a dologban a gazdaság, a
család, maga az egyed, oka lehet az át-
öröklés, egy kór, egy válság, egy elemi
csapás, egy elhibázott vagy eleve hazug,
egy ország millióit szegénységbe sor-
vasztó gazdaság- és társadalompolitika,
hogy az ókori evangéliumi alaphelyzet
XX.-XXI. századi tömeges, látványos,
elborzasztó alakot öltsön. Jó tíz száza-
léknyi munkanélküli, több ezer kilakol-
tatott család, sok ezer hajléktalan, évi
háromszáz fagyhalál, nem tudom, hány
magányos, rablógyilkosoknak kiszolgál-
tatott öreg férfi és nõ, sok tízezer rok-
kant és fogyatékos ember, több százezer
felkapaszkodni képtelen cigány, sok
százezer olyan kortársunk, aki az utób-
bi idõk legsúlyosabb betegségeivel, a
rákkal, a magas  vérnyomással, a cukor-
betegséggel, a depresszióval és más
idegbajokkal küszködik, a rengeteg ká-
bítószeres, dohányos és iszákos férfi és
nõ, sõt gyermek, ötvenezer magyar ut-
calány, akikbõl nem lesz boldog asszony
és anya, az elváltak tömegei, az apátla-
nul vagy anyátlanul felnövõ gyermekek
tízezrei, a felnõtt és gyermek bûnözõk -
ha ez a boldogtalan anyaországi magyar
tömeg összeverõdne egy „puszta he-
lyen”, mint az evangéliumokban, vala-
hol a Hortobágyon, és Jézus megjelenne
köztük, nem szánná, hanem zokogva
siratná õket, és kérdezné: mit tettetek
ezzel a szép országgal, néppel, nemzete-
tekkel, egymással, magatokkal? Magya-
rok a magyarokkal?

Jézus azonban nincs közöttünk, ma-
gyarok közt testi valójában, csak tanítvá-
nyai vannak, akikre példáját hagyta, hogy
kövessék: „Ezt cselekedjétek” ne csak az
Úrvacsorában, a Szent Áldozásban, a ke-
nyér és bor vételében, hanem a pásztor
nélküli vagy a csapnivaló, szélhámos, te-
hetségtelen, harácsoló és korrupt, a rájuk
bízott értékeket elkótyavetyélõ pásztorok-
kal megvert nyáj felelõs gondozásában is.

Barátaim, én most itt, Gyõrött oda-
átról, Pozsonyból, szlovákiai magyar-
ként szólok  hozzátok. Kiábrándultan
nézzük, miként tették tönkre kormá-
nyosaitok anyaországunkat, amely töb-
bek között arra volna hivatott, hogy
erõs támaszunk legyen, akire büszkén
néz föl a kétszer is elszakított peremvi-
dékek magyarsága. Volt néhány év, ta-
lán évtized is, amikor büszkék voltunk
rátok, amikor jó volt üldözöttként,
megfigyeltként, beszorítottként is ma-
gyarnak lennünk odaát, jóllehet anyaor-
szágunk lakosainak többsége nem ma-
gyaroknak, hanem leginkább cseheknek
mondott bennünket. Az ország önren-
delkezésének visszanyerése után fölvi-
rágzást vártunk, de elég volt nyolc év,
hogy visszacsússzatok oda, ahonnan öt-
ven éve kapaszkodni kezdtetek.

Ezt azonban nem a tatár, nem is a tö-
rök, az osztrák vagy az orosz tette az or-
szággal, nem is az utódállamok kormá-
nyai, hanem magatok követtétek el ma-
gatok ellen. Nem mondok semmi újat,
mindenki tudja, hogy olyan erõket küld-
tetek a kormánykerékhez, ismételten,
amelyek gyönge, eleresztett, intim pilla-
nataikban maguk is megvallották, útszé-
li jelzõk és igék körítésében, hogy hazud-
tak a nemzetnek, a világnak reggel, dél-
ben és este, mert a hatalmat bármi áron
kezükben akarták tartani. Látszatjólétet
kreáltak kölcsönök százmilliárdjaiból,
mint Kádárék, hogy unokáitok is fizes-
sék a kamatokat. Itt minden a külföld-
nek szól, mindenki a nyugati turisták-
nak, bankoknak és befektetõknek akar
tetszeni. Hallgatom a hírforrások refrén-
jét: „Mit szól ehhez meg ehhez a külföl-
di, a turista, az idegen…? Nem azt kér-
dik, hogy mit szól a dologhoz, a másik
magyar ember, mit szólok én, az utóbbi
idõben oly gyakran emlegetett határokon
túli magyar, akinek rokonai élnek anya-
országában, hanem hogy mit szól hozzá
az elõkelõ nyugati látogató.

NNaaggyy  ssiikkeerr  vvoolltt  aa  KKÉÉSSZZ  jjóóttéékkoonnyyssáággii  kkoonncceerrttjjee
IIddéénn  ttiizzeennhheetteeddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezzttee  mmeegg  aa  KKeerreesszzttéénnyy  ÉÉrrtteellmmiissééggiieekk
SSzzöövveettssééggéénneekk  ggyyõõrrii  sszzeerrvveezzeettee  jjóóttéékkoonnyyssáággii  eessttjjéétt,,  aammeellyyeenn  aa  hhaaggyyoommáá-
nnyyookknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  ááttaaddttáákk  aa  GGyyõõrrii  NNeemmzzeettii  SSzzíínnhháázzéérrtt  ––  KKÉÉSSZZ  AAllaappíítt-
vváánnyy  SSzzeenntt  IIssttvváánn-ddííjjáátt,,  aammeellyyeett  aazz  iiddeeii  eesszztteennddõõbbeenn  UUnnggvváárrii  IIssttvváánn  vveehhee-
tteetttt  áátt..
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A nyomorba, hajléktalanságba, kábí-
tószerbe, alkoholba, prostitúcióba, rab-
lásba, gyilkosságba, hûtlenkedésbe süp-
pedt tízezrek, a fölkapaszkodni és beil-
leszkedni képtelen cigányok és munka-
nélküliek százezrei mind magyarok, s
minden elesett magyar sorsa fáj. Szük-
ségük van a tüneti kezelésre, a meleg le-
vesre, a meleg pokrócra, ruhára, a gorki-
ji éjjeli menedékhelyek ágyaira, az al-
kalmi orvosi segítségre – de még fonto-
sabb a megelõzés, a gazdasági, társadal-
mi, ökumenikus keresztyén összefogás
azért, hogy az ország legalább évszáza-
dunk derekára édesanyja legyen minden
magyarnak. Vegyétek kezetekbe az or-

szág gazdaságát, kereskedelmét, sajtó-
ját, iparkodjatok, és ne hagyjátok, hogy
e kis ország peremvidékei elsorvadja-
nak, idegenek tulajdonába csússzanak
át. Lakjátok be a kicsivé töpörödött or-
szágot, és erõsödjetek, nehogy egy vé-
szes pillanatban, amely biztosan ránk
köszön, valakik tovább zsugorítsák. Eh-
hez nem rohamosan fogyatkozó, hanem
biztos ütemben sokasodó nemzetre van
az országnak szüksége - és olyan kormá-
nyosokra, akik reggel, délben, este a
nemzet anyagi és szellemi gyarapodá-
sán munkálkodnak, és csak az igazat,
mindig csak az igazat mondják odakint
és idebent.

Szánni, sokra tanítani, etetni-itatni,
ruházni, gyógyítani a nemzetet s az ország
minden polgárát a legmagasabb színvona-
lon, ahogy Jézus kétezer éves példája mu-
tatja. Különösen kötelezi a minta Krisztus
követõit, a keresztyéneket, a felekezetek
diakóniáját és belmisszióját, s köszönöm,
hogy odaátról érkezvén bevezethettem ezt
a szép, ígéretes jótékonysági hangver-
senyt. Az Úr, látva, hogy szerény földi esz-
közeinkkel bár, de az Õ példáját követjük,
minden bizonnyal mosolyogva tekint
ránk. Kérjük, hogy úgy legyen – és most
már a zenéé a szó.

kdnp.hu
Forrás: kisalföld.hu

Egy politikusi pálya elevenedik meg az
olvasó elõtt, egy olyan hiteles politikusé
és emberé, aki vallja: „Hiszem és vallom,
hogy a keresztény életszemlélet, értékek,
erkölcs és felelõsség érvényesíthetõk a
politikában. Mi több: másként nem is
tartanám érdemesnek politizálni.”

A képviselõ pályáját, politikai és
szakmai tevékenységét bemutató köte-
tet Molnár Ágnes országgyûlési képvise-
lõ és Rédly Elemér, a Gyõri Hittudomá-
nyi Fõiskola tanára, pápai prelátus aján-

lotta a teltházas rendezvényen megje-
lenteknek.

Szükség van arra, hogy a keresztény
emberek tudják, a kereszténységünket
nem csak a templomban kell gyakorol-
ni és megélni, hanem a közéletben, a
mindennapi életben is. Az utolsó ítélet-
rõl szóló jézusi példabeszédben a bíró
nem azt kérdi, hogy voltál-e templom-
ban, imádkoztál-e, hanem azt mondja:
éheztem és ennem adtál, szomjaztam
és innom adtál, beteg voltam és meglá-

togattál... Azaz a keresztény embernek
a mindennapi életben kell érvényesíte-
nie a szeretet parancsát. A közéletben
is érvényesülnie kell a keresztény er-
kölcsnek – fejtette ki Rédly Elemér, aki
egészen megdöbbentõnek tartja, hogy
például vallásos falvakban az MSZP ka-
pott többséget a választáson. 

A pápai prelátus az ország hitoktatá-
si helyzetét 1949-ig visszamenõleg ele-
mezve szólt arról, hogy az ország mai
felnõtt lakosságának alig egy százaléka
kapott információt a keresztény tanítás-
ról, arról, hogy a kereszténység és közé-
letiség összefügg. 

Keresztény emberként a közélet
kérdéseiben is tájékozottnak kell len-
nem, tudnom kell, hogy hogyan kell
gondolkodnom és cselekednem. Mert
a közélet kérdéseire, a válság megoldá-
sára van keresztény alternatíva, amely
mûködõképes, csak kellenek azok az
emberek, akik azt megvalósítják. 

Firtl Mátyás könyve ezért fontos, mert
ennek a példáját adja – mint ahogyan
Molnár Ágnes országgyûlési képviselõ fo-
galmazott: „a könyv Firtl Mátyás ország-
gyûlési képviselõséghez vezetõ életútját
hitelesen mutatja be. Beszédesek a könyv-
beli címek. Például: A hûség embere.”

Firtl Mátyás valóban a hûség embere.
Hûséges a Fideszhez, a Keresztényde-
mokrata Néppárthoz, hûséges Orbán
Viktorhoz, hûséges választóihoz, és hû-
séges ahhoz a munkához, amire elköte-
lezte magát. Alázattal végzi a munkáját,
szolgálatot teljesít mindennap – mond-
ta Molnár Ágnes.

Forrás: firtl.sopron.hu

AAzz  iiggaazzssáágg  tteesszz  sszzaabbaaddddáá
AAzz  iiggaazzssáágg  tteesszz  sszzaabbaaddddáá  ccíímmmmeell  jjeelleenntt  mmeegg  FFiirrttll  MMááttyyááss  oorrsszzáággggyyûûllééssii
kkééppvviisseellõõ  kköönnyyvvee,,  aammeellyynneekk  bbeemmuuttaattóójjáátt  SSoopprroonnbbaann  aa  PPaannnnoonniiaa  HHootteell  kküü-
llöönntteerrmméébbeenn  ttaarrttoottttáákk..  BBeesszzééddeesseekk  aa  kköönnyyvv  ffeejjeezzeetteeiinneekk  ccíímmeeii::  AA  hhûûsséégg
eemmbbeerree,,  KKiiüüttéésseess  ggyyõõzzeelleemm  aa  mmáássooddiikk  mmeenneettbbeenn,,  HHaazzuuggssáággookk  eelllleenn  sszzóóll-
vvaa,,  CCssaakk  ttéérrkkéépp  ee  ttáájj??,,  CCuumm  DDeeoo  PPrroo  PPaattrriiaa,,  FFeelleemmeelltt  lléélleekkkkeell……  
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Megkezdõdött advent: ez az idõszak számunkra a Krisztussal való találkozás ideje,
az imádságé és a szeretetcselekedeteké – mondta XVI. Benedek pápa advent elsõ
vasárnapján a déli Mária-ima elmondásakor. A mai világnak elsõsorban reményre
van szüksége, s ezt csak Jézus Krisztusban találja meg.

Megkezdõdött az új liturgikus év, amely adventtõl indul, s amely felkészít ben-
nünket Urunk Karácsonyára. De mi a jelentõsége a liturgikus évnek az ember, a
történelem és a társadalom számára? A választ éppen az adventi lelki felkészülés
adja nekünk. A mai világ mindenekelõtt reményre éhezik: a fejlõdésben lévõ
népeknek, és a gazdagoknak egyaránt szükségük van rá. Egyre inkább észrevesszük,
hogy ugyanabban a hajóban vagyunk és együtt kell megmenekülnünk. Látjuk
összeomlani a hamis bizonyosságokat és rájövünk, hogy megbízható reményre van
szükségünk, amit csak Krisztusban találhatunk meg.

Bárki, aki szabadságra, igazságosságra és békére áhítozik, fellélegezhet és
fölemelheti a fejét, mert Krisztusban közel a szabadulás. Jézus Krisztus nemcsak a
keresztényeket érinti, vagy a hívõket, hanem minden embert. Õ ugyanis, a hit
középpontja, és a remény alapja. A reményre minden emberi lénynek állandóan
szüksége van.

Forrás: Vatikáni  Rádió
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A  nép  kifejezte  politikai  akaratát
November 22-én a Józsefvárosban és
Csornán tartott idõszaki választásokon a
nép kifejezte politikai akaratát, amely-
nek üzenete napnál világosabb mind a
józsefvárosi polgármesteri, mind a csor-
nai országgyûlési eredménybõl. De tá-
mogatóink még ne dõljenek hátra karos-
székükben, mert Csornán a szocialisták
nyilvánvalóan arra játszottak, hogy ne
legyen elegendõ a részvétel ahhoz, hogy a
Fidesz–KDNP jelöltje mandátumot nyer-
hessen. A szocialista párt történelmi
mélypontján van, a szétesés küszöbén,
de a potenciális támogatottsága nem
négy százalék. Még senki se dõljön hátra
– jelentette ki Semjén Zsolt, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnöke honlap-
ján megjelenõ heti interjújában.

A 2010-es országgyûlési választáso-
kat illetõen a pártelnök hangsúlyozta:
„olyan gátlástalan kampány még nem
volt, mint amilyenre most a szocialis-
ta párt készül, miután kormányzati
teljesítményre nem hivatkozhat, és a
korrupciós ügyekbõl magát kimosni
képtelen. Egyetlen lehetõsége marad.
Megpróbál besározni mindent és min-
denkit, hogy a végeredmény a fejekben
az legyen: az egyik tizenkilenc, a má-
sik egy híján húsz; az egyik kutya, a
másik eb”.

Arra a felvetésre, hogy Bajnai Gor-
don – a Magyarországon zajló folyama-
tokkal kapcsolatosan aggályaikat kö-

zös közleményben megfogalmazó –
nagykövetekkel folytatott találkozón
kései antikorrupciós intézkedéscso-
magját népszerûsítve úgy tett, mintha
a kialakult helyzetért a kormányt nem
terhelné felelõsség, Semjén Zsolt egy-
értelmûvé tette, hogy a korrupció el-
burjánzásáért a felelõsség a kormányt
terheli. Nyilvánvalónak nevezte, hogy
nyolcadik esztendeje minden idõk leg-
korruptabb magyar kabinetjei váltják
egymást.

Mint mondta: „a kilenc nagykövet
felhívása egyfelõl az elégtelen beírása a
szocialista kormány bizonyítványába, hi-
szen olyan mértékû a korrupció, ami már
a külföldi befektetéseket is veszélyezteti.

Másfelõl azonban van egy áthallásos
üzenete a kilencek közleményének.
Gondoljunk például a Pécsi Vízmû
ügyére. Világossá kell tennünk, nem en-
gedhetõ meg, hogy a befektetõk Magyar-
országon magasabb profitrátákkal dol-
gozzanak, mint az Európai Unió többi
országában. Nem engedhetõ meg, hogy
különbözõ trükkökkel talicskával tolják
ki a profitot az elszegényedõ országból”.

A KDNP elnöke reményét fejezte ki,
hogy a választások utáni Magyarorszá-
gon, a rendezett és átlátható körülmé-
nyek között, ezek a befektetõk is megta-
lálják a helyüket.

kdnp.hu
Forrás: semjenzsolt.hu

A  világnak  szüksége  van  a  reményre,  
és  ezt  csak  Krisztusban  találjuk  meg  
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