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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2011. március

Egy alaptörvényben értékeket, államcélo-
kat szoktak megjelölni, amelyekbôl nem
feltétlenül következnek alanyi jogok, de
mindenképpen az elérendô állapotot
kívánja rögzíteni – jelentette ki Harrach
Péter. Hozzáfûzte: a lakhatási jog nem
jelenti azt, hogy minden hajléktalannak
lakást kell adni, de viszont törekedni kell
egy olyan állapotra, hogy a hajléktalan
emberek ne az utcán töltsék az éjszakát.
Elérendô célként jelölte meg azt is, hogy a
mindenki által rossznak tartott abortuszok
száma csökkenjen és minden megfogant
emberi életnek esélye legyen az életre.

Az Alkotmányban leírt „a házasság
egy férfi és egy nô életközössége” kijelen-
tés a magyar emberek többsége számára
természetes, de egy kisebbségnek nem,
ezért meglátása szerint vitákra kell szá-
mítani ezzel kapcsolatban.

Az új alkotmány tervezete nem az
utóbbi néhány hét eredménye, hanem
hosszú évek elôkészítô munkája után
született meg – hangsúlyozta a keresz-
ténydemokrata politikus, hozzátéve: ez a
folyamat tulajdonképpen a rendszervál-
tás óta tart. Szavai szerint a mai ellenzék
is nekifutott ennek a feladatnak, de meg-
torpant, a társadalmi támogatott hiányá-
ban nem tudta azt befejezni.

A KDNP alelnöke kifejtette: a polgári,
nemzeti, keresztény oldal természetes-
nek tartotta, hogy egy új alkotmánnyal
indítja azt a folyamatot, amelynek ered-
ményeképpen új, élhetô és minden em -
ber számára esélyt jelentô ország lesz
Magyarország.

A frakcióvezetô elmondta: a Fidesz-
KDNP szövetség a múlt értékeit megbe-
csülve, a jelen feladatait meghatározva

mindezeket a jövô építésére kívánja fel-
használni; így történeti alkotmányunk
iránti tiszteletbôl nem „Alkotmány” –
hanem „Alaptörvény” néven kerül majd
elfogadásra az Országgyûlés elé.

Harrach Péter idézte a tervezett Alap -
törvény egy mondatát, amely szerint
„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmá-
nyunk vívmányait és a Szent Koronát,
mely megtestesíti Magyarország alkot-
mányos állami folytonosságát”. Ehhez
valószínûleg egy kiegészítés társul majd:
„És megjeleníti a nemzet egységét”, hi -
szen a Szent Koronáról szóló törvényben
is ez a kifejezés van – fûzte hozzá.

A Fidesz–KDNP-szövetség március
14-én terjesztette be az Országgyûlés elé
alkotmányjavaslatát. Az alkotmány álta-
lános vitája március 22-én kezdôdött, a
zárószavazásra pedig április 18-án kerül-
het sor az Országgyûlésben.
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Élhetô és minden ember számára
esélyt jelentô ország lesz Magyarország

Semjén Zsolt tájékoztatta
a Szentszék képviselőit
a készülő alkotmányról

„Támogatta és teológiai érte-
lemben is elfogadta Juliusz Ja -
nusz apostoli nuncius a ké -
szülô új alaptörvény magzat-
védelemre vonatkozó passzu-
sát – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a ma -
gyar–vatikáni vegyes bi zott -
ság ülését összegezve a Par -
lamentben. Juliusz Janusz üd -
vözölte, hogy az alkotmány-
ban szerepel a házasság szent-
sége. A kormányfô keresz-
ténydemokrata he lyettese el -
mondta: a vegyes bizottság
ülésén tájékoztatták az Apostoli
Szentszék delegációját a ké -
szülô magyar alkotmány leg-
fontosabb kérdéseirôl, és a
nuncius a Szentszék nevében
támogatásáról biztosította tö -
rekvéseiket, így a magzatvé -
de lem mellett a lelkiismereti-
és vallásszabadságról, vala-
mint a házasság és család vé -
delmérôl szóló részeket.”

14. oldal

A polgári kormány
a családok
pártján áll

„A polgári kormány a csalá-
dok pártján áll, határozott
eszközökkel igyekszik támo-
gatni a gyermekvállalást, s
ennek je gyében január 1-jén
egy olyan, a családokat támo-
gató adórendszer lépett élet-
be, amely megoldást jelenthet
Magyar ország de mográfiai
problémáira. Az MSZP azon -
ban elutasítja a népességcsök-
kenés megállítására irányuló
törekvéseket is.”

13. oldal

A Magyarország Alaptörvénye címû új alkotmánytervezetben minden benne
van, ami a kereszténydemokratáknak fontos, és semmi nincs benne, amit mi
nem tudnánk elfogadni – mondta Harrach Péter, a KDNP országgyûlési frak-
ciójának vezetôje a nemzeti ünnep elôestéjén, Kecskeméten. A Keresz tény -
demokrata Néppárt alelnöke hangsúlyozta: az élet, a házasság és a csa lád
védelme volt az a terület, ahol a KDNP megfogalmazása érvényesült. 
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Katonai tiszteletadás mellett, a közjogi
méltóságok jelenlétében vonták fel a
Magyar Köztársaság lobogóját az 1848–
49-es szabadságharc és forradalom 163.
évfordulójának alkalmából a Parlament
elôtti Kossuth Lajos téren, a Magyar
Nemzeti Múzeum elôtt több mint húsz-
ezer ember gyûlt össze, ahol Orbán Vik -
tor miniszterelnök mondott ünnepi
beszédet. 

A március 15-i eskü, a rabok tovább
nem leszünk, olyan fogadalom, amellyel
1848 óta minden magyar tartozik minden
magyarnak – mondta Orbán Viktor a
Magyar Nemzeti Múzeum lépcsôjén. A
miniszterelnök hangsúlyozta: 163 év után
is hûek vagyunk az eskühöz, ma is ehhez
tartjuk magunkat. Esküt tenni közösen és
egymásnak azt jelenti, hogy bárhogy for-
dul is a világ, ki fogunk állni egymásért. A
nemzet közös esküje azt jelenti, hogy min -
den magyar ki fog állni minden magya-
rért, minden magyar kö zösen, együtt ki
fog állni Magyar orszá gért.

A miniszterelnök szerint 1848 a ma -
gyarság újkori történelmének legsikere-
sebb megújulását hozta el, a ’48-as hôsök
kiálltak a hazájukért, politikájuk pedig
évtizedekre megalapozta a magyar politi-
kai rendszert. Orbán Viktor hangsúlyozta:
a magyarok mindig kiálltak Magyar or -
szágért, amikor a hatalom nem képes
többé felelôsen szólni, nem tud többé az
igazság nyelvén beszélni, amikor hamis
ideákat hirdet és egyetlen igazi célja a
hatalom megtartása. Szavai szerint így

történt 1956-ban, 1990-ben és 2010-ben
is. „Amikor eluralkodik a felelôtlen cse-
lekvés, az önsorsrontás, a csalás, a köny -
nyû meggazdagodás reménye, akkor ér -
vénybe lép a ‘48-as eskü, a magyarok ösz -
szeszedik magukat, kiállnak hazájuk mel-
lett, és bekövetkezik Magyarország teljes
megújulása, miként bekövetkezett 1848-
ban is, amely mindmáig a magyarság
újkori történelmének legsikeresebb meg-
újulását hozta el” – mondta a kormányfô.

Orbán Viktor felidézte: 1990-ben ugyan
tudtuk, hogy létezik egy szabad, egy ’48-as,
’56-os Magyarország, egy túlpart, aho vá
oda kell érnünk, azonban korán hittük,
hogy a szovjet csapatok kivonulásával, a
demokratikus választásokkal oda is érünk
ebbe a Magyarországba. Hamar észre kel-
lett venni, hogy a múlt arcai, levegôje és
alakzatai tértek vissza, ezért nem sikerült
elszakadnunk a múltunktól. A kormányfô
ebben látja okát annak, hogy a legegy -
szerûbb kérdésekre sem tudtunk közös
választ adni. A Fidesz elnöke szerint a csa-
lódás természetünk része lett, és hitünk is
apadni kezdett, ám mint mondta: a 2010-
es összefogással a magyarok kinyilvánítot-
ták: a keresett Magyarország nem az ideo-
lógiákban van, hanem bennünk.

Ahogy 1848-ban kinyilvánítottuk,
hogy rabok tovább nem leszünk, vissza-
nyerjük a tartásunkat, életerônket –,
eljött az idô, mikor ki kell állni a magyar-
ságért – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

„Kiállunk érte, hogy a reménytelenség
évei érjenek véget, kiállunk egy új, végle-

ges rendszer alapjaiért, hogy Magyar -
országon a magyarok érdeke legyen az
elsô.” „Kiálltunk érte, mikor elbúcsúz-
tunk a Nemzetközi Valutaalaptól, ami-
kor az árvízzel, a vörösiszappal küzdöt-
tünk, amikor a nyugdíjrendszert vissza
kellett szerezni a tôzsdecápák kezeibôl,
és kiálltunk, amikor az unióban támadá-
sok érték Magyarországot.” „A kommu-
nizmus betörése óta minden európai
nemzetnél többet harcoltunk a függet-
lenségért, szabadságért. Kiállunk azért,
ahogy 1848-ban Bécsbôl, 1956-ban
Moszk  vából, most Brüsszelbôl se diktál-
hassanak nekünk” – mondta a kormány-
fô, majd nyomatékosan kijelentette: sen-
kitôl sem tûrünk kioktatást, Magyar -
országnak meg kell adni a tiszteletet. 

Elmondta, hogy határozott és egységes
kiállással lezártuk az átmenet korszakát,
új alaptörvényre van szükség, a nemzeti
hitvallás mondataival válaszolunk az
elmúlt húsz év nyitott kérdéseire. „Büsz -
kék vagyunk arra, hogy Szent István szi-
lárd alapokra helyezte az országot”, majd
hozzátette: megôrizzük a ré szekre sza-
kadt nemzetünk szellemi és lelki egysé-
gét. „Nem ismerjük el az 1949. évi kom-
munista alkotmány jogfolytonosságát,
kinyilvánítjuk ennek a végét. A ’48-as
eskühöz tartjuk magunkat a 21. század
kihívásainak és a ma gyar szellemiségnek
megfelelô alkotmánnyal is.”

Az alkotmánnyal kapcsolatosan Or -
bán Viktor megköszönte a 800 ezer visz-
szaküldött javaslatot, és mindenkit arra
buzdított, vegyen részt az alkotmányozás
folyamatában.

„Az új alkotmány azonban nem elég,
nagy teherbírású hajtómûvekre is szük-
ség lesz, olyanokra, mint a Széll Kálmán-
terv vagy az Új Széchenyi-terv. Hajtó -
mûvek nélkül nem téphetjük ki magun-
kat az adósságcsapdából. Ha viszont ez
sikerül, magasra emelkedhetünk. Ha
kitörünk, zsugorodni kezdenek majd a
problémák, és összezsugorodnak az attól
való félelmek is, hogy bármi ránk omol-
hat.” – mondta a miniszterelnök.

„Csak szabad emberek alkothatnak
szabad társadalmat. A zavaros gondolko-
dás rossz tettekben végzôdik, így tehát
szükség van önmagunk megújítására is.
Dicsôség a ’48-as hôsöknek. Hajrá, Ma -
gyarország, hajrá, magyarok” – zárta
beszédét Orbán Viktor.
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Minden magyar ki fog állni minden magyarért
Kordonok nélkül, szabadon, méltósággal, közösen ünnepelt a nemzet. Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére
rendezett ünnepségeken a fôvárosban, az ország egyes településein, a hatá-
rokon túl tízezrek vettek részt.



„Senki nem adhatta az egyetemes embe-
riségnek Petôfi Sándort, Arany Já nost,
Bartók Bélát és Ady Endrét, csak a ma -
gyarság (…) és ha mi eltûnünk a történe-
lembôl, akkor az egyetemes emberiség
lesz örökre, pótolhatatlanul szegényebb
egy sajátos arccal” – hangsúlyozta ünne-
pi beszédében a KDNP elnöke.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogal-
mazott: épp ezért a magyaroknak az em -
beriség iránti elsôdleges kötelességük
saját magyarságuk megôrzése, valamint
az, hogy hitet, erôt és öntudatot merítse-
nek ôseik példájából. A másik feladat,
hogy le kell vonni a történelemben rejlô

tanulságokat, mert ez ad-adott útravalót,
amely segít a jövôben. „Mindig ugyanaz
volt a feladat: a magyar megmaradásának
a parancsa” – hangsúlyozta, hozzáfûzve,
ez a feladat ma is ugyanaz, a nemzeti
megmaradás és az idôk szavának megfe-
lelô szükséges átalakulás. A magyar
nemzet sírásójának nevezte azt, aki a
kettô közül bármelyiket is feladja.

Annak a véleményének adott hangot,
hogy ma olyan a világ, amelyben nem
lehet egyszerûen kiejteni azt a szót, hogy
magyar vagy nemzet, mert abban a pilla-
natban „megtámadnak”, nacionalistá-
nak neveznek, vagy azt mondják „ma -

gyarkodunk”, ezért nagyon pontosan
meg kell határozni, mit értünk nemzeti
elkötelezettség alatt.

Utalt arra, hogy ez a március 15. más,
mint a többi, ugyanis szerte a Kárpát-
medencében, a határon túl rekedt ma -
gyar nemzet része, magyarjai letehetik az
állampolgársági esküt. Az a magyarság,
amelyet Trianonban szétszakítottak,
most a magyar állampolgárság lehetôsé-
ge által közjogi értelemben is egyesül –
jelentette ki.

Külön szólt a felvidéki magyarokhoz,
mert mint mondta, ami lehetôvé vált
Romániában, Szerbiában, az sajnos eb -
ben a formában nem adatott meg a Szlo -
vákiában rekedt magyarságnak. „In nen
üzenem nekik, hogy jöjjenek át Magyar -
országra – akár ide, Gömör fôvárosába –,
és adják be itt az állampolgársági kérel-
met, mert Magyarország sem Szlová -
kiának, sem semmilyen más or szágnak
nem ad ki állampolgársági információt”
– tette hozzá. 

Kiemelte: vége van „a merjünk kicsik
lenni idôszakának, a mi küldetésünk az,
hogy merjünk nagyok lenni”. Azt mond-
ta, a nemzeti érdekeinket nem rendeljük
alá többé más országoknak. Az az állam-
polgársági törvény pedig, amelyet megal-
kottak, a legalapvetôbb emberi jogokon
nyugszik, mindenben megfelel a nem-
zetközi követelményeknek.

kdnp.hu
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Ez a március 15. más volt, mint a többi
Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, senki nem adhatja az
emberiségnek azt az értéket, ami a magyarság, csak mi – jelentette ki Sem -
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Borsod megyei Putnokon, a turulszobor
avatásán. Beszédében hangsúlyozta: ez a március 15. más, mint a többi,
ugyanis szerte a Kárpát-medencében, a magyar nemzet határon túl rekedt
része, magyarjai letehetik az állampolgársági esküt. Az a magyarság, ame-
lyet Tria nonban szétszakítottak, most a magyar állampolgárság lehetôsége
által közjogi értelemben is egyesül.Az eseményen részt vett Latorcai János,
az Országgyûlés alelnöke és számos politikus, országgyûlési képviselô volt
jelen az avatáson, sôt a történelmi Gömör vármegye határon túli területérôl
is érkeztek vendégek.



Semjén Zsolt beszédében fontosnak ne -
vezte, hogy hitet és erôt merítsünk ôse-
ink példájából, levonjuk a történel-
münkben rejlô tanulságokat. Ma is leg-
fôbb feladatunk a nemzet megmaradásá-
nak szolgálata és az ehhez szükséges tár-
sadalmi átalakulás, országépítés. A nem-
zet emlékezetében együtt van Széchenyi,
Kossuth és Deák, pedig pontosan tudjuk,
hogy milyen éles viták voltak közöttük,
de a magyar ügy szolgálatában egysége-
sek voltak.  

Létezhet számtalan véleménykülönb-
ség, lehetnek személyes ütközéseink,
különbözô felfogásaink, de a nemzet
szolgálatában, a nemzet iránti hûségben
nem lehet különbség köztünk – jelentet-
te ki a miniszterelnök-helyettes. Ünnepi
beszédében kifejtette: csak akkor van
meg maradás, ha a nemzetépítés, az or -
szágépítés gondolata a közösségépítéssel
együtt jár. 

Utalt az állampolgársági eskütételek
megkezdésére, amely révén megnyílt a
lehetôsége annak, hogy nemzettársakból
polgártársak lehessünk. Úgy vélte, meg

kell harcolunk minden magyarért, éljen
bárhol a világon, akár Csángóföldön,
akár Kárpátalján, Dél-Amerikában vagy
Ausztráliában.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke,
román kulturális miniszter kifejtette: az
erdélyi magyarság számára a következô
esztendôk az önrendelkezésrôl, a régiók-
ról, az autonómiáról szólnak, a magyar-
ságnak ma ugyanúgy össze kell fognia,
mint az 1848-as forradalom és szabadság-
harc idején. Mint mondta: a magyarság-
nak folytatnia kell harcát az autonómiáért,
mégpedig nem valaki ellen, hanem saját
jövôje érdekében. Nem a vesztesek,
hanem a gyôztesek útját akarjuk választa-
ni, hogy mi magunk mondhassuk meg,
milyen legyen a jövô. Ma is minden
magyar emberre szükség van, ahogy 1848
összefogta a Kárpát-medencei magyarsá-
got, közös céljaink ma is összefogják az
erdélyi magyarokat – fûzte hozzá.

Tôkés László, az Európai Parlament
alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöke a márciusi ifjak

forradalmi kiáltványának 12. pontját
idézte, amely uniót hirdetett Erdéllyel.
Négy évvel ezelôtt az európai parlamen-
ti választások alkalmával, Erdély európai
uniós csatlakozása nyomán a magyarság
ismét zászlajára tûzte az uniót Erdéllyel.
Igazi 21. századi megoldásként, a hatá-
rok fölötti nemzetegyesítés politikájának
megfelelôen megvalósulóban van a ma -
gyar unió az Európai Unióban.

A Magyarországon bekövetkezett nem-
zeti fordulatot az idén nemzetpolitikai vál-
tozások követik az egész Kárpát-medencé-
ben, Trianon gyógyítása elkezdôdött a szét-
szakított és több nemzedékre megnyomo-
rított magyarság életében, hozzáfûzve,
hogy a 2004-es rossz emlékû magyaror-
szági népszavazás jóvátétele is megtörtént
a magyar állampolgárság ki terjesztése
révén. Sokszor szégyellnünk kellett saját
urainkat és árulóinkat… nem volt jó
magyarnak lenni a Károlyi k, a Kun Bélák,
a Szálasik, a Rákosi Mátyá sok, a Kádárok,
a Gyurcsányok, valamint saját erdélyi
nemzetrontóink gyászkorszakaiban – han-
goztatta Tôkés László. De most, a nemze-
ti rendszerváltozás és együttmûködés ígé-
retes korszakában éppen azért próbálunk
erôt meríteni történelmünk világló példái-
ból, hogy végre lemossuk a gyalázatot, és
újból tiszta öntudattal lehessen vállalni a
magyar önazonosságot.
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A nemzet iránti hûségben
nem lehet különbség köztünk

A magyar nemzet újbóli magára találásáról, megmaradásáról, jövôjének biz-
tosításáról beszélt a csíkszeredai ünnepségben Semjén Zsolt, Tôkés László
és Kelemen Hunor. Létezhet számtalan véleménykülönbség, lehetnek sze-
mélyes ütközéseink, különbözô felfogásaink, de a nemzet szolgálatában, a
nemzet iránti hûségben nem lehet különbség köztünk – jelentette ki Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. 
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Honosítási eskütételek a nemzeti ünnepen
A nemzeti ünnephez kapcsolódva Ma -
gyarországon és több külhoni helyszí-
nen tettek állampolgársági esküt az
egy szerûsített honosítás elsô kérelme-
zôi. Kolozsvárott Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes jelenlétében tette le
az állampolgársági esküt Tôkés László,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke, valamint a Magyar Ifjúsági Ta -
nács és bálványosi szabadegyetem 25
tagú csapata. A nemzeti ünnephez kap-
csolódva Csíkszeredán és Szabadkán,
majd március 16-án Berlinben és
Londonban is többen tettek állampol-
gársági esküt.

A fôvárosban március 15-én csán -
gómagyarok tették le állampolgársági
esküjüket a Budai Várban, az önkor-

mányzat városházáján. A rendezvény-
hez kapcsolódva délután csángó kul-
turális fesztivált rendeztek az össze-
tartozás jegyében, amelyet Potápi Ár -
pád, az Országgyûlés Nemzeti Össze -
tartozás Bizottsága fideszes elnöke
nyitott meg.

A honosított magyar állampolgárok
az eskütétel során egy díszes, Szent Ist -
vánt ábrázoló dossziéban kapták meg a
honosítási okiratot, amelyen a kérelme-
zô választása szerint születési helyként
vagy csak a helység történelmi ma gyar
neve szerepelt, vagy pedig a magyar elne-
vezés és zárójelben a mostani, ide gen
nyelvû elnevezés. 

A további eskütételekre nagy szám-
ban április közepén kerül sori, azt kö -

vetôen már folyamatos lesz az állam-
polgársági okiratok kiadása mind Ma -
gyar or szágon, mind a külképviselete-
ken – közölte a nemzetpolitikai állam-
titkárság 

Az államtitkárság tájékoztatása sze-
rint az eljárás elsô tíz hetében, március
11-ig 41 275 kérelmezô nyújtotta be a
magyar állampolgárság iránti kérel-
mét, becsléseik szerint az elsô év során
250-400 ezer beadványra számítanak.
Eddig 63 külképviseletrôl nyújtottak
be egy szerûsített honosítási kérelmet,
a legtöbb igénylést Csíkszeredán, Sza -
bad  kán, Budapesten és Kolozsváron
vették át.

kdnp.hu

Forrás: MTI, erdelyonline.hu
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Minden nemzeti ünnepünkhöz elválaszthatatlanul tapad a
szabadság eszményének valamely megjelenési formája.
Március 15-éhez a szabad sajtó ethosza kapcsolódik, most
már 163 éve és most már mindörökre. Az általános szabad-
ságelvek megfogalmazása – Legyen béke, szabadság és egyet-
értés! – után mindjárt a magyar nemzet kívánalmainak elsô
pontja ez volt: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltör-
lését!” Két pillanata volt és van a magyar sajtószabadságnak,
a ’48-as és a mai. ’48-ban a nemzet, elsôsorban annak polgá-
rai és magyar nemesei kívánták azt, hogy önkényuralmi
engedély nélkül szólhassanak. Azt követelték, hogy a császá-
ri hatalom, a hatóság cenzúrája nélkül szabadon véleményt
nyilváníthassanak. Azt akarták elérni, hogy akinek módjá-
ban állt, korlátlanul ki nyomtathassa és terjeszthesse gondo-
latait. Azt kívánták, hogy az emberek szabadon beszélhesse-
nek, és ne rendôri besúgóktól kelljen rettegniük. És nem utol-
sósorban azt kívánták, hogy mindezt magyarul tehessék, egy
független, önálló nemzet határain belül.

Azonban minden generációnak más jelent a sajtószabad-
ság. Minden nem zedéknek más és más a kifejezésmódja,
mások a vágyai. Még húsz évvel ezelôtt is a cenzúra eltör-
lésért kellett kiállnunk, kívántuk a sajtó szabadságát, a párt-
sajtó felszámolását. De hiába, a vágy kívánalom maradt. A
volt ügynökök, a régi talpnyalók, a kommunista cenzorok itt
maradtak közöttünk, legfeljebb köpö nyeget váltottak, vagy
még azt sem, esetleg függetlennek kiáltották ki magukat. A
média egyoldalú maradt, a színvonala egyre mélyebbre sül-
lyedt. ’48 sajtószabadságának, a vélemények szabad kinyil-
vánításának teljessége az utóbbi húsz év alatt sem adatott
meg Magyaror szá gon, egészen a mai napig.

Mást jelent ma kiállni a vélemények pluralizmusáért.
Idôközben minden em ber egyéni alapjogává vált a véleményny-
ilvánítás és a különbözô nézetek korlátlan megismerhetôsége.
Ez az alapjog Magyarországon ma már a demokratikus európai
szellemben érvényesül. Most, március 15-én ismét elmond-

hatjuk, több mint másfél évszázad elteltével, hogy ebben az
országban a sajtó szabad. A nemzet tagjainak megvan a
lehetôségük, hogy véleményüket szabadon kifejezzék – hatóság
beavatkozása nélkül –, akár a köztereken, a valóságban vagy a
világ hálón, a virtuális térben. Mindenkinek megteremtettük a
jogot arra, hogy közszolgálati média tájékoztassa, oktassa és
szórakoztassa, és minden polgárnak lehetôsége van arra, hogy
sokrétû, sokoldalú és sokszínû gazdasági médiaszolgáltatások
közül válassza ki a magának megfelelôt.

Nem egyetlen kérdésben jelent mást ma kiállni a véle mé -
nyek pluralizmu sáért. Más erôk ellenében kellett küz-
denünk érte. A sajtószabadságot hajdan kivívó márciusi ifjak
abban a hiszemben folytatták harcukat, hogy a szabadsággal
senki sem fog visszaélni. Ma a sajtószabadságért tüntetôleg
utcára vonulók, az európai közvéleményt fellármázók, a Ma -
gyaror szágot szándékosan lejáratók, a szabadosság védel -
mezôi azért vívják a küzdelmet, hogy aztán visszaélhessenek
vele. Ezért a mi nemzedékünknek március 15-én a sajtósz-
abadságért az internacionalista baloldal légiósaival is meg
kellett küzdenie.

Nagyon mást jelent ma kiállni a sajtó szabadságáért. Meg
kellett harcolni ugyanis az ember – létével összetartozó alap -
jogáért –, a méltóságáért. A legfon tosabb, amiért ki kellett áll-
nunk a médiatörvény megalkotása során az emberi méltóság
védelme volt, a média totális szabadság-elképzelésével szem-
ben. A mi sikerünk az, hogy húsz év után végre lezárhattunk
egy olyan korszakot, amelyben az állampárti sajtó utóvéd-
harcosai és kiképzett szabadcsapatai korlátlanul sértegethet-
tek Istent és embert. És a mi nemze dékünk sikere, hogy vis-
szaadjuk az em bereknek a gyülekezés és a vélemény -
nyilvánítás szabadságát, hogy ne kelljen hatóságtól, cen-
zortól, kardlaptól, gumi lövedéktôl tartaniuk. Olyan országot
teremtettünk, amelyben a sajtó ismét szabad. ’48 után 163
éve most elôször. És most már véglegesen.

Pálffy István

Kiállás a sajtószabadságért!

Új fejezetet lehet nyitni
1848 üzenetét kell képviselnie vala-
mennyi magyar fiatalnak a jelenleg
zajló alkotmányozás folyamatában.
Ennek a nemzedéknek a sikere lehet,
hogy húsz évvel a rendszerváltás
után végre új fejezetet lehet nyitni
Magyarország történelmében – e -
melte ki ünnepi beszédében Stágel
Bence,  az If júsági Keresztényde -
mokrata Szö vetség (IKSZ) elnöke. 

„Olyan alkotmány, ami nevén nevezi az
országot – Magyarország, ami nem hor-
dozza a diktatúra jegyeit, ami tartal-
mazza, hogy mi, magyarok egész törté-
nelmünk során a keresztény civilizáció

részeként határoztuk meg magunkat,
ami az értékteremtô munkára és a vál-
lalkozás szabadságára építi a gazdasá-
got, ami megvédi a házasság és a család
intézményét, ami védi a magzati életet,
és ami hatékonyan megakadályozza az
ország végletekig menô eladósítását” –
sorolta a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyûlési képviselôje. Hozzátette:
ma a fiataloké a feladat, csendes forra-
dalommal kell megmutatniuk: szavak
és tettek nem különbözhetnek, nem
lehet büntetlenül hazudni, titkos pak-
tumok alapján irányítani az országot,
Európa színpadáról becsmérelni hazán-
kat, elfelejtkezni a nemzet közösségérôl,

és végezetül nem lehet becsapni az
embereket. 

Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese
kiemelte: hosszú évek óta elôször van
okunk a derûlátásra, hiszen az elmúlt egy
évben jelentôs lépések történtek a koráb-
bi kormányzatok által tudatosan gyen -
gített nemzeti önbecsülés helyreállí -
tására. Elérkezett a korszak, amikor az
Európai Unió soros elnökeként végre
elfoglalhattuk méltó helyünket a világ
nemzetei között, amikor végre nem kell
szégyenkeznünk országunk vezetôi
miatt.

kdnp.hu

Forrás: MTI



Hozzátette: hosszú távon az egyik legna-
gyobb probléma az alacsony gyermek-
szám. Az elmúlt több száz évben megszo-
kotthoz képest a társadalom korösszetéte-
le, belsô arányai megváltoztak, s a korfa
alsó része, a fiatal korosztály be szûkült.
Éppen ezért az a kérdés, hogyan lehet a
családosok és fiatalok érdekeit a politikai
döntéshozatalban megjeleníteni. Ki emel -
te: sokféle lehetôség van, ez lehet akár a
családi választójog, akár a választójog kor-
határának lecsökkentése. Mint kifejtette:
az életkor leszállítását választotta Auszt -
ria, ahol 16 éves kortól lehet szavazni.
Ezzel több százezer fiatalt emeltek be a
választásra jogosultak közé, Magyaror -
szágon is körülbelül ez lehet az arány.

Rétvári Bence hangsúlyozta: ezt a kér-
dést nem kell április 25-ig eldönteni. Az
alkotmány azt rögzíti, hogy a nagykorú

állampolgároknak van szavazati joga, de
az, hogy hány éves kortól számít valaki
nagykorúnak a polgári törvénykörben
kerül rögzítésre, illetve a voksolás feltét-
elei a választójogi törvény hatáskörébe
tartoznak. Megjegyezte: a büntethetôség
korhatára jelenleg 14 év.

A KDNP alelnöke hangsúlyozta: vitát
kell folytatni arról, hogy a demográfiai
válságra melyek a megfelelô válaszok a
családi adózás és egyéb intézkedések
mellett, illetve a választójogi rendszeren
hol kell változtatni. Kitért arra is, hogy a
kormány által meghirdetett Széll Kál -
mán-terv kimondja: a tankötelezettséget
15 éves korra kell csökkenteni, így indo-
kolt lehet az is, hogy aki az állam által
kitûzött követelményeket teljesítette, és
már munkát is vállalhat, annak ne csak
dolgozni legyen joga, de szavazhasson is.

A téma kutatói mindenesetre egyetér-
tenek abban, hogy mind a családi válasz-
tójog, mind pedig a szavazati jog korha-
tárának csökkentése a demográfiai válság
problémájára nyújtott megoldás lehetsé-
ges alternatívájának tekinthetôk. Amint
azt az osztrák példa is mutatja, megfele-
lô szakmai és társadalmi elôkészítés mel-
lett lehetséges a választói korhatár csök-
kentése anélkül, hogy bármilyen politi-
kai vagy társadalmi problémát jelentene.

A választójog korhatárának 18-ról 16
évre csökkentését a KDNP-s Stágel Bence
vetette fel egyéni indítványként az al -
kotmányjavaslatok parlamenti vitájában.
A korhatár leszállítása melletti legfôbb érv
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö -
vetség elnöke szerint az, hogy a közéletet,
a politikát így közelebb lehetne vinni a fia-
talokhoz. Elmondta: a másik alapvetô érv,
hogy napjainkra a serdülôk, tinédzserek
egyébként is lépten-nyomon találkoznak
a politikával, és van is róla véleményük.
Miért ne szólhatnának akkor bele? – tette
fel a kérdést Stágel Bence, aki megfonto-
lásra és társadalmi vitára ajánlotta a kor-
határ csökkentését.                     Forrás: MTI

Itthon kell tartani a magyar orvosokat!

Nagy Kálmán kiemelte: ma már egyértel -
mûen látszik, hogy az itthon végzett
orvosok mintegy fele vagy a pályáját,
vagy hazáját kényszerül elhagyni, ebbôl
egyenesen következik, hogy Ma gyar or -
szág rövidesen Európa egyik orvosután -
pót lási bázisa lehet.

A Magyar Rezidens Szövetség infor-
mációi alapján Magyarországon az or -
vosként végzettek 40 százaléka nem
létesített rezidensi munkaviszonyt, ami
a következô években akár a 70-80 szá-
zalékot is elérheti. A jelenlegi tenden-
ciák alapján az elvándorlás következté-
ben 10 éven belül tömegesen fordulnak

majd elô betöltetlen orvosi állások, akik
pedig kitartanak hivatásuk mellett,
való szí nûleg képtelenek lesznek legális
jövedelembôl fenntartani magukat.

Kitért arra is, hogy az egészségügyben
dolgozók egyetemi képzése az egész vilá-
gon a legdrágább tanulmányok közé tar-
tozik. Az alapképzés 6 évig tart, ezt köve-
tôen 5-7 év telik el a szakképesítések
megszerzéséig, így akár 13 évig egy szak-
orvosjelölt gyakorlatilag képtelen a mai
kereseti viszonyok között, 120 ezer-130
ezer forintnál többet keresni.

Amennyiben az Országgyûlés támo-
gatja elképzelésüket, a magyar társada-

lom európai viszonylatban jelentôs
tekintélyre tehet majd szert. Erkölcsös,
humánus törvény születhet, melyre ráé-
pülhet a valódi teljes paraszolvencia-
mentesség – hangsúlyozta a keresztény-
demokrata politikus.

kdnp.hu

Forrás: MTI

Öt évig személyi jövedelemadó-mentességet javasol a KDNP azoknak, akik az
orvosegyetem elvégzése után belépnek a magyarországi rezidens rendszerbe,
és elkötelezik magukat a pálya mellett. Nagy Kálmán, kereszténydemokrata
képviselô közleményében kifejtette: az ezt követô öt évben fokozatosan csök-
kenne, majd megszûnne az adókedvezmény. A kedvezmény az elsô öt eszten-
dôben éveként várhatóan 3 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelentene,
ez azonban a képviselô szerint csak látszólag költség, mert a megélhetésre for-
dított összeg révén a nemzetgazdaságba visszaáramló pénzrôl van szó.
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Meg kell jeleníteni a fiatalok érdekeit 
a politikai döntéshozatalban

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke szerint a családok és fiatalok érde-
keinek a politikai döntéshozatalban való érvényesítésére többféle lehetôség
merülhet fel, ez lehet akár a családi választójog, akár a választójogi korha-
tár leszállítása. Nincs kiforrott álláspont, többféle lehetôség merült fel – fogal-
mazott Rétvári Bence azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy megfontolan-
dó lehet a választójog korhatárának 18 évrôl 16 évre történô csökkentése.



Az államtitkárság álláspontja szerint a
kistelepüléseken az iskola több mint ok -
tatási intézmény: szellemi-kulturális cent -
rum, közösségi tér, és a falu jövôjének
záloga; az iskolájától megfosztott tele -

pülés sorvadásnak indul, elnéptelenedik.
Kitértek arra is a közleményben, hogy az
elmúlt nyolc év alatt az MSZP-SZDSZ
felelôtlen, jövôt felélô kormányzásának
163 kisiskola esett áldozatául.

A támogatásra pályázat útján azok az
önkormányzatok, intézményi társulások
és többcélú kistérségi társulások jogosul-
tak, amelyek vállalják, hogy meglevô
iskolaépületükben a 2011/2012-es tan-
évtôl tagintézményként újraindítják a
nappali tagozatos általános iskolai okta-
tást felmenô rendszerben az 1-4. évfolya-
mon, vagy önállóan újraszervezik a teljes
8 évfolyamot. A támogatás elnyerésének
feltétele, hogy a település lélekszáma ne
haladja meg a 3.000 fôt, ne mûködjön ott
másik általános iskola, és az érintett szü-
lôk írásban igényeljék, hogy az önkor-
mányzat legalább az alsó tagozatos diá-
kok tanítását helyben biztosítsa.

A támogatás odaítélésérôl az oktatásért
felelôs államtitkár legkésôbb május 9-ig
dönt, ezt követôen támogatási szerzôdést
kötnek, amelynek alapján az egyösszegû
kifizetést a tárca legkésôbb június 30-ig
folyósítja. Nem jogosult támogatásra az a
pályázó, amely az általános iskolai fela-
datellátásról nem állami, nem helyi
önkormányzati intéz ményfenntartóval
kötött közoktatási megállapodást, és ezt a
2011/2012-es tan évben is így tervezi.
Nem kaphat tá mogatást a pályázó akkor
sem, ha köztartozása áll fenn, vagy csôd-,
illetve felszámolási eljárás alatt áll, vagy
nem rendelkezik közoktatási esélyegyen-
lôségi intézkedési tervvel.

Háromszázmillió forint a kisiskolák újraindítására
A központi költségvetés terhére 300 millió forintot biztosítanak a kis -
településeken lévô iskolák 2011/2012-es tanévben történô újraindításához,
az érintett települések április 8-ig jelentkezhetnek – közölte az oktatási
államtitkárság. A vissza nem térítendô támogatás pályázónként legfeljebb
30 millió forint lehet, amelyet az iskolaépület felújítására, a mûködtetés
személyi és dologi feltételeinek biztosítására, valamint az oktatáshoz szük-
séges taneszközök beszerzésére lehet fordítani. A www.kormany.hu hon-
lapon közzétett pályázat benyújtásának határideje 2011.április 18.

Alapvetô egy jó gyermekvédelmi törvény megalkotása

Soltész Miklós, szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelôs államtitkár kiemelte:
minden gyermeknek joga van az egészsé-
ges testi és lelki élethez. Soltész Miklós
felhívta a figyelmet arra, hogy a családi
életre, a gyermekvállalásra való felkészí-
tés nem része az iskolai nevelésnek, a
diákok nem kapnak támogatást egyebek
közt arra nézve, hogy hogyan kell nevel-
ni egy gyermeket, aki szerint ennek a
következményei a szétesô családok, a
lelki bajok.

A szociális államtitkár hangsúlyozta:
minden egyes tagország százmilliókat
költ gyermekvédelemre. Mint mondta,
az EU-ban nincs egyetlen egy megoldás
erre a kérdésre, jónak mondható Francia -
ország, a Benelux államok és a Skandináv
országok gyakorlata is. Soltész Miklós
fontosnak nevezte egy jó gyermekvédel-
mi törvény megalkotását. Beszélt arról is,
hogy uniós pályázatok keretében tucat-
nyi gyermekotthont tud a kormány a
jövôben felújítani.

A KDNP-s államtitkár felhívta a fi -
gyelmet arra, hogy egyre nagyobb problé-
maként jelzik a szülôk és a szakemberek
is a súlyosan viselkedészavaros gyerme-
kek számának növekedését. Hozzátette:
beszélni kell a szexuális zaklatáson áte-
sett gyermekekrôl, valamint azokról is,
akiket drogkereskedelembe kényszeríte-
nek. A fogyatékossággal született gyer-
mekekre is nagyobb figyelmet kell fordí-
tani. Az államtitkár közölte, a magzat
védtelen és segítségre szorul. Kiemelte a
prevenció, a felvilágosítás fontosságát a
gyermekvállalásnál.

Soltész Miklós olyan nyilatkozat elfo-
gadására tesz javaslatot, melyben az áll:
a család a társadalom alapja, a gyermek
alapvetô joga, hogy családban nôjön fel,
valamint a gyermekek szülei felelôsek a
rájuk bízott gyermekekért.

Forrás: MTI

A kormányok elsôdleges feladata és kötelessége a kiszámítható családtámo-
gatási rendszerek megtartása – mondta Soltész Miklós, szociális, család- és
ifjúságügyért felelôs államtitkár a Gyermekek Európája kormányközi munkac-
soportülés programjaként szervezett konferencia megnyitóján. Fontosnak
nevezte egy jó gyermekvédelmi törvény megalkotását. A KDNP-s államtitkár
olyan nyilatkozat elfogadására tesz javaslatot, melyben az áll: a család a tár-
sadalom alapja, a gyermek alapvetô joga, hogy társadalomban nôjön fel,
valamint a gyermekek szülei felelôsek a rájuk bízott gyermekekért.
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Semjén Zsolt tájékoztatása szerint görög
kollégája méltatta Magyarország uniós
ügyekben betöltött szerepét, és a tár-
gyalásokon megállapította, hogy a tripoli
magyar nagykövetség dolgozói hôsiesen
végzik munkájukat a háború sújtotta
Líbiában. A magyar kormányfô-helyettes
találkozott II. Ieronimusz athéni érsek-

kel, aki nagyra értékelte magyar alaptör-
vény tervezetében a kereszténységre való
utalást, s kiemelte, hogy a görög alkot-
mány is Isten nevével kezdôdik. Az érsek
– akit magyarországi látogatásra hívtak
meg – üdvözölte a magyar kormány
szán dékát, hogy megállapodást tervez-
nek az magyar ortodoxiával.

Semjén Zsolt a nap folyamán pártkö-
zi tárgyalásokat folytatott a most ellen-
zékben lévô Új Demokrácia Párt alelnö-
kével. Stavrosz Dimasszal az Európai
Néppárt ügyeirôl ejtettek szót, s a görög
fél rögzítette, hogy nagy érdeklôdéssel
figyelik a magyar gazdaságpolitikai lépé-
seket.

A magyar miniszterelnök-helyettes
megnyitotta a magyarországi görögség
történetét mûvészet- és vallástörténeti-
leg bemutató kiállítást a görög oktatási
miniszterrel.

Forrás: MTI

Semjén Zsolt Athénban tárgyalt
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Theodorosz Pangalosszal, a görög
kormány elnökhelyettesével Athénban többek között a líbiai helyzetrôl és
európai uniós kérdésekrôl tárgyalt. A magyar kormányfô-helyettes találko-
zott II. Ieronimusz athéni érsekkel, aki nagyra értékelte magyar alaptörvény
tervezetében a kereszténységre való utalást.
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A házasságkötéstôl való félelem lé -
lektani oka a téves emberkép, az a
szabadságfogalom, ami a szabadsá-
got minden kötöttségtôl mentesnek
fogja fel – jelentette ki Erdô Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) elnöke Az ál -
lam és egyház felelôssége a jövô
nem zedékért címû kétnapos nem-
zetközi tudományos konferencia
meg nyitó elôadásában Budapesten.

Az MKPK családbizottságának rendez -
vényén, amelyet abból az alkalomból tar-
tottak, hogy II. János Pál pápa harminc
éve adta ki a Familiaris Consortio kezde-
tû apostoli buzdítást, Erdô Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek rámutatott
arra: a tárgyi valóság puszta létezése is
úgy tûnik fel sokak elôtt, mint a szabad-
ság akadálya, korlátja.

Hozzátette: aki azt hiszi, hogy a bol-
dogság a pillanatnyi érzésben van, az
nem jut el az igazi boldogságig, mert az ô
számára nincs múlt és jövô, nincsenek
kapcsolatok, nincs mihez viszonyítani a
cselekedeteit, és így nincs értéke és értel-
me a jelen pillanatnak sem.

Erdô Péter megfogalmazása szerint „az
igazi örömet az Istennel való kapcsolat
szerzi meg számunkra. (…) Nem a kap-
csolat és tekintet nélküli, önpusztító sza-
badság tesz boldoggá, hanem az igazi sza-
badság, amely értékek megvalósításának
lehetôsége”. Sokan azért nem találják meg
a boldogságot az életükben, mert „féltik a
rosszul értelmezett szabadságukat”.

A bíboros kitért arra: az elkötelezôdés-
tôl való félelemnek, ami a há zasság kö -
téssel jár, társadalmi okai is van nak,
„amelyek nehézzé teszik, hogy a házas-
társi közösség idejében létrejöjjön, hogy a
fiatalok egzisztenciát teremtsenek”.

Erdô Péter utalt arra is, hogy Magyar -
országon „a demográfia igen mély vál-
ságban van”, ezért szentelt külön évet az
idén a Magyar Katolikus Egyház a csa-
ládnak. Meglátása szerint „korunk a
házasság és a család válságával nehézsé-
geket hoz fel, maga a házasság fogalma
tekintetében is”. Az emberek ma sokan
azt mondják, nem érdemes megháza-
sodni, és ma már nemcsak az egyházi,
hanem a polgári házasságkötések száma
is csökken. Mint mondta, szeretet nélkül
család nem élhet és nem gyarapodhat.
„Az em ber képtelen szeretet nélkül élni,
magára marad, érthetetlenné válik ön -
maga számára, értelmét veszti az élete,
ha nem talál, nem kap szeretetet, ha (…)
nem oszthatja meg a szeretetet, ha nem
teheti magáévá a szeretet magatartását”
– idézte II. János Pál pápát.

Erdô Péter kiemelte: a gyermek elfo-
gadása és szeretô nevelése is a házasság
és a család belsô logikájából és lényegé-
bôl következik. Ez a szeretet kívánja meg
a férfi és a nô egyenlô méltóságát is.

„A családban megélt (…) isteni és
emberi szeretet az az erô, ami meg tudja
menteni, meg tudja újítani népünket,
világunkat, és eleven lendületet tud adni
egyházunknak is” – összegezte a bíboros.

Forrás: MTI

Család és szabadságEurópai szellemiségű
az alkotmánytervezet 

Az új magyar alkotmánytervezet a
kö zös európai hagyományokon és
ér tékeken, az emberi méltóság és
sza badságjogok tiszteletén, a de -
mok rácia és jogálla miság elvein ala-
pul – állapította meg közleményé-
ben Joseph Daul, az Európai Par -
lament (EP) néppárti frakciójának
elnöke. 

„A tervezet alapjogi katalógusa a XXI.
század legfrissebb emberi jogi doku-
mentumára, az Európai Unió alapjogi
chartájára épül. Ugyanakkor egyes jogok
még a chartában elôírtaknál is erôsebb
védelemben részesülnek. A magyar al -
kotmányozók azzal, hogy az EU alapjo-
gi chartáját belefoglalják az alkotmány-
ba, elôsegítik az uniós integráció mélyí -
té sét, és irányt mutatnak Európának” –
hangsúlyozta Joseph Daul.

A francia politikus felhívta a figyel-
met arra, hogy a tervezetben többször
említik az európai egység gondolatát. A
dokumentum szerint Magyarország az
európai népek szabadságának, jólétének
és biztonságának kiteljesedése érde -
kében köz remûködik az európai egység
megteremtésében. „Ez világos és egyér -
telmû kiállás az európai integráció erô-
sítése mellett” – emelte ki a néppárti
frakcióvezetô, aki azt is fontosnak tart-
ja, hogy az alkotmány új kezdetet jelent
a „gazdasági alkotmányosság” kérdésé-
ben, korlátot szab az állami eladósodás
mértékének.

Forrás: MTI



Szászfalvi László kifejtette: az egyházak,
vallási közösségek bejegyzésének krité-
riuma lesz az, hogy mióta léteznek Ma -
gyar országon, mekkora a létszámuk,
illetve hitelveiket, szervezeti, mûködési
szabályzatukat is be kell mutatniuk. Azt
azonban, hogy mekkora létszámhoz köti
majd az új törvény az egyházak elismert-
ségét, az államtitkár nyitva hagyta. A ter-
vezet mindenesetre biztosítja a vagyla-
gosságot, azaz nem kell egyszerre egy
bizonyos idônél régebbinek és ugyanak-
kor bizonyos létszám felettinek lennie
egy adott egyháznak, elegendô, ha az
egyik kritériumot teljesíti. 

A tervezet számol történelmi egyhá-
zak – ide sorolhatók a katolikus, refor-
mátus, evangélikus egyházak és a zsidó
felekezetek – és egy másik, úgynevezett
elismert egyházak kategóriával. A beso-
rolások azonban nem mehetnek végbe az
egyházakkal való egyeztetések nélkül –
hívta fel a figyelmet.

Az elismert egyházak vagy vallási kö -
zösségek kategóriájának bevezetésére
azon közösségek besorolása miatt van
szükség, amelyek nem tudnak megfelel-

ni a történelmi egyházakkal szemben
támasztott feltételeknek, de tevékenysé-
güket tekintve egyértelmû, hogy egyház -
ként mûködnek. Azok, amelyek az elis-
mert kategóriába sem tudnak bekerülni,
vallási egyesületeket hozhatnak majd
létre, rájuk viszont nem az egyházi,
hanem a civil törvény lesz érvényes.

Mint mondta, a bírósági regisztráció
nem lehet formális, mint eddig, ugyanis
akkor is bejegyeztek egy egyházat, ha egé-
szen nyilvánvaló volt tevékenységének
üzleti jellege. Az „üzleti egyházak elá-
rasztották a szociális ellátórendszert”, s
a fiktív egyházi szervezetek a kiegészítô
normatíva elnyerése érdekében jöttek
létre. Ez ma már a szociális ellátórend-
szer fenntarthatóságát veszélyezteti –
állapította meg. Hozzátette: ezért július
1-jétôl a kiegészítô normatíva csak azon
egyházaknak jár, amelyek a kormánnyal
„átfogó, a szociális tevékenységre is vo -
natkozó” megállapodást kötöttek. Az ál -
lamtitkár meglátása szerint az egyházak
névviselésének kérdését is jobban kell
majd szabályozni annak érdekében, hogy
egy adott egyház neve, szimbóluma vagy

szertartásrendje ne legyen összetéveszt-
hetô más egyházakéval.

Szászfalvi László elmondta, hogy az új
alkotmány 2012. január 1-jén lép hatály-
ba a tervek szerint, ezzel egyidejûleg vagy
ezután léphet életbe az új egyházi tör-
vény, amely sarkalatos törvénynek minô-
sül, azaz a parlament kétharmados több-
séggel módosíthatja csak az elképzelések
szerint. A törvény tervezetét az egyhá-
zakkal egyeztetik majd a következô he -
tekben, a pontosítások után pedig kezdô-
dik a kodifikáció.

Szólt arról, hogy az alkotmánytervezet
preambulumában szerepel a keresztény-
ség nemzetmegtartó szerepe, amit „óriá-
si je lentôségûnek” mondott. Utalt arra,
hogy több európai alkotmányhoz hason-
lóan „a kereszténység szerepe méltó hely-
re kerül”, de más vallások is megkapják
majd a ne kik járó tiszteletet az alkot-
mányban.

Megemlítette, hogy Magyarországon
jelenleg is különváltan mûködnek az egy-
házak és az állam, a közjó érdekében
ugyanakkor együttmûködés van közöt-
tük. Az egyházügyi államtitkár rámuta-
tott: az állam és az egyházak szétválasz-
tásának elve megköveteli, hogy az állam
semmilyen felügyeleti szervet ne hoz-
hasson létre az egyházak ellenôrzésére,
valamint azt, hogy az egyházi belsô nor-
mák végrehajtásához állami kényszert ne
lehessen igénybe venni.

Az önkéntesség közösséget teremt
Kedvet kell csinálni a fiataloknak az
önkéntességhez, mert ez a tevé keny -
ség közösséget teremt és gondosko -
dik Európa jövôjérôl – mondta Sol -
tész Miklós szociális, család- és ifjú -
ság ügyekért felelôs államtitkár Gö -
döl lôn, a Grassalkovich-kastélyban,
ahol az EU Régiók Bizottságának
néppárti tagjai tanácskoznak az ön -
kéntesség európai évérôl. 

Soltész Miklós hangsúlyozta: az önkén-
tesség hozzájárulhat a nemzetek közötti
feszültség oldásához, a történelmi sebek
begyógyulásához. A fiatalokkal „enyhe
kényszerrel, rávezetéssel” meg kell is -
mertetni az „önkéntesség szépségeit”, és
be kell bizonyítani, nem kell távoli, egzo-
tikus országokba utazniuk, hogy ilyen

tevékenységet végezzenek, mert Euró -
pában is rengeteg feladat van – fejtette ki.

Az önkéntesség mögött lelki tarta-
lomnak kell lennie – jelentette ki, hozzá-
téve, sokan akkor választják ezt a tevé-
kenységet, amikor felismerik, az anyagi
javak önmagukban nem elegendôk a bol-
dogsághoz. 

Viviane Reding, az Európai Bizottság
alelnöke, a jogérvényesülésért, alapvetô
jogokért és uniós polgárságért felelôs biz-
tos videoüzenetében kiemelte: az önkén-
tesség jelentôsége egész Európában egyre
nô, jelenleg mintegy 100 millió önkéntes
dolgozik az unióban. Ez a fajta tevékeny-
ség segíti a gazdasági nehézségek leküz-
dését, erôsíti a szociális kohéziót és a tár-
sadalmi integrációt – mutatott rá. Sok
helyen még nem ismerték fel a jelentôsé-

gét, Magyarországon is viszonylag ala-
csony az önkéntesek száma, de folyama-
tosan nô – mondta, hozzáfûzve: nagyon
sok önkéntes segített a tavaly októberi
kolontári vörösiszap-katasztrófa idején is.

A biztos felidézte: a magyar soros
elnökség kezdetekor Budapesten indítot-
ta útjára az önkéntesség európai évének
programját. Viviane Reding üdvözölte,
hogy a néppárti képviselôk ülésükön kie-
melten foglalkoznak a témával. Michael
Schneider, a Régiók Bizottsága néppárti
frakciójának vezetôje köszöntôjében kie-
melte: szerdán találkoztak Schmitt Pál -
lal, a köztársasági elnökkel fontos kérdé-
sekrôl tárgyaltak, mondta, részletek em -
lítése nélkül. Nagyra értékelik – tette
hoz zá –, hogy az államfô fogadta ôket.

Forrás: mno.hu, MTI
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Január 1-jén hatályba léphet az új egyházi törvény
Újra kell regisztráltatniuk magukat az egyházaknak és a vallási közösségek-
nek az idén meghozandó egyházi törvény kritériumai alapján – mondta
Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi,
civilügyi és nemzetiségi államtitkára A vallásszabadság és az egyházak jogi
helyzetének szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon címû
tudományos konferencián.



„Bár korunk modernnek nevezett parla-
mentjeiben nincs nagy keletje az ünne -
pélyességnek, mégis fontosnak tartom
megosztani azon gondolataimat és érzel-
meimet, hogy igen, történelmi jelen tô -
ségû óráknak vagyunk részesei az Ország
Házában, minthogy hatvanévnyi magyar
várakozás teljesül be hamarosan az új
alaptörvényünk megalkotásával” – mond -
ta Hoffmann Rózsa.

A képviselô politikai valóságunk kivé-
telesen örvendetes jelenségének nevezte,
hogy egy idôben két párhuzamos tör-
vényjavaslatot tárgyalhat a Tisztelt Ház.
„Elismeréssel adózom Szili Katalin kép-
viselô asszonynak az általa kidolgozott,
igényes alkotmány-javaslatért. Az össze-
sen 261 fideszes és KDNP-s képviselô
által jegyzett tervezet mindazonáltal
közelebb áll hozzám” – mondta a ke -
reszténydemokrata politikus. 

„Nemzeti útkeresésünk szempontjá-
ból megnyugtató és elôremutató, hogy
az Alaptörvény jogilag úgy rögzíti ha -
zánk jövôjét, hogy mindezt ezer éves ál -
lamiságunkra hivatkozva teszi meg.
Amelynek meghatározó velejárója, hogy
Szent István király alatt a keresztény
Euró pának lettünk része. A keresztény-
ség, ha Európa történetét és benne ha -
zánkét vizsgáljuk, kiiktathatatlan föld-
részünk sorsának alakulásából, mint-
hogy annak kulturális alapját is képez-
te. Ezért sem hagyható el, nem tekint-
hetünk el tôle úgy, mintha nem is lett
volna, vagy mintha hanyagolható lehet-
ne. Hiszen amikor meg akarjuk érteni,
hogy kik is vagyunk itt Euró pá ban,
akkor a történelmi múlt csak úgy egy -
szerûen nem felejthetô vagy törölhetô
el. Ebben az összefüggésben hangsú-
lyozni szükséges azt a szerepet is, ame-
lyet a keresztényég az európai és magyar
kultúrában, vagyis közös múltunkban

játszott” – jelentette ki. Nem ideológiai-
vallási vagy egyházi szemszögbôl, ha -
nem a történelmi tényekre alapozva vi -
szonyul e kérdéshez – fûzte hozzá.  

„Ha meg akarjuk érteni, hogy kik is
vagyunk ma, úgy értenünk kell azt is,
kik voltunk tegnap. Vajon nem ezt
célozza, vagy kellene céloznia mindig és
mindenkor az iskolának? Vajon lehet-e
oktatni és nevelni a múlt jó és rossz
példáinak, okainak és következményei-
nek ismerete nélkül? De elég válasz
talán erre az is, hogy a mûvészetek, az
irodalom, a filozófia, amelyek mind-
mind világszemléleti alapokon hozták
meg gyümölcseiket, mint kulturális
múltunk képezik a megismerés tárgyát
a mindenkori fiatalok számára. Hogyan
is érthetnénk meg múltunkat, magun-
kat, Dantét, Giottót, a provanszál lírát,
Shakespeare-t, az orosz regény óriásait,
Tolsztojt, Doszto jev szkijt és Gogolt, a
Szent Péter Bazilika freskóit, a mû -
vészet, festôk és építészek, Leonardo

vagy Michelangelo, valamint mások
mûveinek gondolatiságát, ha ismerete-
inken kívül reked az az európai szelle-
miség, amely – ideértve a keresztény
gondolat mellett a görög-római kultúra
termékeit, de még a mítoszok világát is,
amely új szellemmel átitatódva –  közös
szemléleti vezérfonala volt szinte min-
den alkotásnak, és még így is, ebben a
kifogyhatatlanságában is meg tudott
maradni szépnek, igaznak és hiteles-
nek” – mondta a kereszténydemokrata
politikus.  

Hoffmann Rózsa hangsúlyozta: „nem
lehet kétséges, hogy a Tízpa rancsolat,
amely valójában örökös figyelmeztetés
arra nézve, hogy emberi közösségek,
emberi kapcsolatok megromlanak és
ellehetetlenülnek, ha megszegôik túl-
súlyba kerülnek, elfogadható minden
hívô és ateista számára is. Igaz, ez utób-
biak, világszemléletüknél fogva – és
ebben teljes szabadsággal bírva – az elsô
hármat, vagyis Isten szeretetét és tisz-
teletét nem fogadják el. Ám ennek, ha a
kérdést etikai és kulturális szempontból
közelítjük meg, nem kell megosztania
bennünket, mert több van abból benne,
ami minket e földi létben egymással
összeköt, mint ami elválaszt. Fontos,
hogy az ember az erkölcsi arculatát igye-
kezzék megôrizni, akár önmagában áll -
va, akár a hitébôl merítve. A végered-
mény az, ami számít! És ennek az erköl-
csi arculatnak az újbóli felépítését,
amely Magyarország nagy közös vállal-
kozása tavaly április óta, megbízhatóan
szolgálja a most tárgyalt Alap törvény-
tervezet”.

„A másik alapelv, amelyre most kité-
rek, az a hitvallás, amely szerint az em -
beri lét, az emberhez illô élet csakis az
emberi méltóságra épülhet – mondta a
képviselô. Hozzátette: ha az emberi mél-
tóság védelme tekintetében nagy az
egyetértés közöttünk, úgy valameny -
nyiünknek feltétlenül üdvözölnie kell azt
a passzust, amely mind a nemzeti-szo-
cialista, mind a nemzetközi szocialista
(kommunista) diktatúra elítélését, sôt
elévülésének tagadását egyaránt kimond-
ja. Mert ha elévülésrôl volna szó, akkor a
bûn bírája az idô lenne, amely/aki hall-
gatólagosan büntethetetlenné is tehetné 

Az emberi méltóság csak
a szabadság rendjében maradhat fenn

Nemzeti útkeresésünk szempontjából megnyugtató és elôremutató, hogy
az Alaptörvény jogilag ezeréves államiságunkra hivatkozva rögzíti Ma -
gyarország jövôjét. A kereszténydemokrata felfogás szerint az emberi lét, az
emberhez illô élet csakis az emberi méltóságra épülhet. Éppen ezért a
közeljövô oktatási rendszere az Alaptörvény által kijelölt alapértékekre, a
munka, az emberi szellem teljesítménye, a biztonság, a rend, az igazság és
a szabadság értékeire fog támaszkodni – jelentette ki Hoffmann Rózsa, a
KDNP oktatási szakpolitikusa az alkotmány részletes vitája során elmondott
felszólalásában.
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az ember- és emberiségellenes gyalázatot
– fogalmazott Hoffmann Rózsa. Ez vajon
nem az emberi méltóság elvének semmi-
bevétele volna? Hát sérülhet-e az emberi
méltóság alapelve bárhol is fájóbban, mint
a diktatúrákban? – tette fel a kérdést.

Álláspontja szerint mindebbôl az is
következik, hogy fiataljaink oktatásában
és nevelésében kivétel nélkül mindenütt
kiemelt szerephez kell juttatni a XX. szá-
zad két diktatúrája természetrajzának a
fiatalokkal történô megismertetését.
Vagyis – éppen az emberi méltósághoz
való alkotmányos jog minduntalan szem
elôtt tartása mellett – tárgyalni kell az
ember embertelen meghurcolásának, szel-
lemi-lelki-erkölcsi alapjai lerombolásá-

nak és élettôl megfosztásának tragikus
múltját. 

Végezetül kijelentette: a Nemzeti hit-
vallás egyik legmeghatározóbb gondola-
tát kívánja megerôsíteni, amelynek sze-
rinte közvetlen, a mindennapi pedagó-
giai gyakorlatba is áttehetô és átteendô
üzenete van mindannyiunk, és különö-
sen a neveléssel foglalkozók számára.
„A munka, az emberi szellem teljesít-
ménye, a biztonság, a rend, az igazság és
a szabadság mind olyan alapértékek,
amelyeket az Alaptörvény úgyszólván
kôbe vésve kijelöl. A közeljövô oktatási
rendszere – mint kôsziklára – fog ezek-
re támaszkodni. Történelmi jelentôsé -
gûnek tekintjük tehát azt a lehetôséget

is, amely most megadatott, hogy ti. egy
szilárd, vitathatatlan értékrendet hor-
dozó Alaptörvénnyel harmonizálhatnak
majd a készülô új oktatási törvényeink.
Ezekben, valamint a közeljövôben elké-
szülô sarkalatos törvényeinkben öltenek
majd testet és válnak kézzel fogható
valósággá mindazok a célok és törekvé-
sek, amelyek korábban soha nem
tapasztalt egységbe kovácsolták Magyar -
ország népét tavaly áprilisban” – mond-
ta a KDNP oktatási szakpolitikusa.

„Magyarország minden polgárának
érdekében jó szívvel ajánlom, elfogadás-
ra az Alaptörvényünket” – zárta felszóla-
lását Hoffmann Rózsa.

kdnp.hu 

Az új korszak startköve az alkotmány

Huszonegy éve kínlódunk a rendszervál-
tással, hiszen még jelen vannak a létezô
szocializmus örökségének elemei, nem-
csak személyében, de eszmeiségében is,
de most eljött az idô, hogy egy új korszak
kezdôdjön, hogy valódi változás résztve-
vôi, végrehajtói legyünk – hangsúlyozta a
frakcióvezetô, hozzáfûzve ezt biztosítja a
nagy társadalmi támogatottság. Mint
mondta: ha alkotmányozási kényszer
nincs is, de gazdasági, társadalmi válto-

zás kényszere van. Hálásak lehetünk,
hogy ebben a korban élünk, hogy most
lehetünk képviselôk, mert így az új kor-
szak részesei lehetünk Az új korszak start-
köve az új alaptörvény – jelentette ki, hoz-
zátéve, aki nem kíván részt venni az alkot-
mányozás folyamatában az magát rekesz-
ti ki az ország megújítását szolgáló mun-
kából. Hangsúlyozta: attól, hogy néhányan
ki vonják magukat az alkotmányozásból
még az egész nemzet, határon innen és túl

minden magyar alkotmánya lesz az új
Alaptörvény. 

Mint mondta: az alkotmányozás fo -
lya mata attól lesz demokratikus, ha min-
denki elmondhatja véleményét és azt
figyelembe is veszik, s nem az olyan álde-
mokratikus rítusoktól, melyekkel az
ellenzék próbálkozik.

A KDNP alelnöke reflektálva a kriti-
kákra helyénvalónak nevezte, hogy
Nemzeti hitvallásunk hangvétele emel-
kedett, hiszen mint mondta, legneme-
sebb közös érzéseinkrôl, céljainkról, múl -
tunkról van szó.   

A leendô Alaptörvény értékei közül
kiemelte a felelôsség hangsúlyozását ön -
magunkért, egymásért, a környezetért,
jövônkért, gyermekeinkért. Fontos, hogy
a jogok és kötelességek egyensúlyáról kü -
lön fejezetben szól a javaslat. Van továbbá
mondanivalója az emberi méltóságról és
szabadságról, az élethez való jogról, és
érzékeny a jelen problémái iránt.

Kitért arra, hogy az elôterjesztés a csa-
lád alapjaként a házasságot határozza
meg, s azt mondja bátor módon, hogy ez
egy férfi és egy nô életközössége. Sokak
számára ez meglepô igazság, hozzátéve:
évezredek óta a házasság egy férfi és egy
nô életközösségének van fenntartva.
Fontosnak nevezte, hogy az alaptörvény
beszél a nemzet közösségérôl is, és meg-
jelennek az elôterjesztésben a különbözô
normák. Példaként említette a vállalko-
zások szabadságát, a rendet, biztonságot,
az elesettek és szegények védelmét.

kdnp.hu

Forrás: MTI

A KDNP álláspontja szerint eljött az ideje annak, hogy egy új korszak
kezdôdjön, s ennek az új korszaknak a startköve lesz az új alaptörvény.
Harrach Péter, a párt ve zérszónoka az új alaptörvény általános vitájában
kiemelte: mindenkit meghívtak az alkotmányozás folyamatába, aki nem
kíván részt venni benne, magát rekeszti ki a megújulásból. Ettôl még az új
alaptörvény minden magyar ember, a teljes nemzet alkotmánya lesz
határon innen és túl. 
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Michl József felszólalásában kijelentette:
Húsvéti alkotmány készül és így termé-
szetes a gondolat, hogy feltegyük az alap-
kérdést: lesz-e magyar feltámadás az új
magyar alaptörvény segítségével. 

„Lesz-e magyar feltámadás az okta-
tásban, a szépre és igazra nevelô tanító és
tanárképzésben, lesz-e a gyermeket ôszin -
tén tisztelô és érte teljes felelôsséget érzô
pedagógusi munkában? 

Lesz-e magyar feltámadás az egész-
ségügyben, a paraszolvenciát elutasító
orvoslásban és a szeretô lehajlással, oda-
hajlással gyógyító és gondozó munká-
ban, az egészségügyben dolgozók megbe-
csülésében?

Lesz-e magyar feltámadás az önkor-
mányzatiságban, a helyben a helyért tör-
ténô összekapaszkodásban, a vidék fele-
melésében, a hitben, hogy csak együtt
sikerülhet, a lemondásban, lesz-e magyar
feltámadás abban is, hogy a másiknak is
legyen?

Lesz-e magyar feltámadás a munka-
helyteremtésben, a munka szeretetében,
a szorgalomban, a beosztottak, a mun-
kavállalók iránti tiszteletben, a magyar
munkaadó nemzeti támogatásában?

Lesz-e magyar feltámadás a hazafiság-
ban, a hazafias nevelésben, a nemzetne-
velésben, az egyházakban, a politikában
– vagyis a közösségépítésben?

Lesz-e magyar feltámadás az új alap-
törvénynek köszönhetôen a magyar üzle-
ti világban, a becsületes kereskedelem-
ben, a másikat becsapni nem hajlandó
tisztességben, az üzletfél maximális tisz-
teletében, a másik sikerének való öröm-
ben?

Lesz-e magyar feltámadás az új alap-
törvénynek köszönhetôen a magyar
emberek erkölcsiségében, szorgalmában,
újrakezdési erejében, nemzetépítô akara-
tában?

Lesz-e magyar feltámadás a magyar
családok összefogásában, a házassági
hûség magasztosságának újra élesztésé-
ben, az egymást szeretô házaspárok

nagy lelkûségében, a gyermekvállalásban,
az egymásnak való megbocsátásban?” –
sorolta a további kérdéseket a keresz-
ténydemokrata politikus

Álláspontja szerint az, hogy az általa
feltett kérdésekre segít választ adni az új
alaptörvény, avagy sem, csak a képvise-
lôkön múlik. El kell dönteniük, hogy
akarnak-e másik világot építeni vagy jó a
régi, kis toldozgatással. Ez a mostani
alaptörvény óriási lehetôség a paradig-
maváltásra – mondta Michl József. 

Mint mondta: az új törvény elfogadá-
sa után nem folytatódhat az élet ugyan-
úgy, nem lehetünk tovább következmé-
nyek nélküli ország. A demokrácia leg-
nagyobb ellenségei: a korrupció és a bü -
rokrácia, a népesség fogyása, a vidék el -
sorvadása, a családok széthullása.   

Kijelentette: maga is támogatja a Ko -
márom-Esztergom megyei Polgár mes -
terek a falvakért Egyesület javaslatát,
amelyben azt kérik, hogy az új alaptör-
vényben a vidék felemelése sokkal na -
gyobb hangsúllyal szerepeljen. Éppen
ezért ennek a törvénynek nemcsak a
nemzet egészének, hanem a kisebb kö -
zösségek és az egyéni életünk változását
is magával kell hoznia. 

Michl József felszólalásában Pro -
hászka Ottokár Az új idôk áramában
címû cikkében papírra vetett sorait
idézte: „Kétféle hozzákészültséggel kell
az új idôk e munkájába beleállnunk. Az
egyik az, hogy a lényegest, az elvi jelen -
tôségût megtartsuk; a másik, hogy an -
nak történelmi beöltözéséhez s ideigle-
nes formájához ne ragaszkodjunk. Kell
tehát válni s kell újat teremteni tudni.”
„Minél fejlettebb a nép, minél kompli-
káltabb éle te, annál szükségesebb az
erkölcsi tényezôknek érvényesülése” –
hangzott a második citátum, melyet egy
harmadik kö vetett: „A világot nem le -
het pa rancsszóra megfejelni; ahhoz
munka, ahhoz kölcsönös jóakarat és
méltányosság szükséges. Erôszak kal te -
hát e téren boldogulni nem lehet, ha -

nem csak erénnyel.” A képviselô hang-
súlyozta: ez Ma gyarország újjáépítésé-
nek is az alapja.

A kereszténydemokrata politikus úgy
fogalmazott: nem lehet másra alapozni,
mint a Nemzeti Hitvallásban is szerep-
lô olyan természeti és természetfeletti
erényekre, amelyek igaz alapot teremte-
nek. Az új alaptörvény Nemzeti Hit -
vallás részében ezért emeljük ki: „Vall -
juk, hogy együttélésünk legfontosabb
keretei a család és a nemzet, összetarto-
zásunk alapvetô értékei a hûség, a hit és
a szeretet. Valljuk, hogy a közösség ere-
jének és minden ember becsületének
alapja a munka, az emberi szellem telje-
sítménye. Valljuk az elesettek és a sze-
gények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak
közös célja a jó élet, a biztonság, a rend,
az igazság, a szabadság kiteljesítése. Vall -
juk, hogy valódi népuralom csak ott van,
ahol az állam szolgálja polgárait, ügyei-
ket méltányosan, visszaélés és részre-
hajlás nélkül intézi.”

Michl József felszólalásának végén
Giesswein Sándor Tatán született poli-
tikus-lelkipásztor szavait idézte azok-
nak is, akik bizonytalankodnak, kell-e
új alkotmány: „És ha van oly állapot,
amely indokolja, hogy az alkotmány
védelmében mindenki ellenzéki legyen,
úgy vannak alkalmak, amelyek megkí-
vánják azt, hogy ne legyen ellenzék sen -
ki sem!” 

Forrás: kdnp.hu

Lesz-e magyar feltámadás?
Nem lehetünk tovább következmények nélküli ország. A demokrácia leg-
nagyobb ellenségei: a korrupció és a bürokrácia, a népesség fogyása, a
vidék elsorvadása, a családok széthullása. Az Alaptörvénynek nemcsak a
nemzet egészének, hanem a kisebb közösségek egyéni életünk változását
is magával kell hoznia – hangsúlyozta a készülô új alkotmány parlamenti
vitájában Michl József, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési kép-
viselôje.
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Rétvári Bence hangsúlyozta: a szocial-
istáknak továbbra is megfelelô az az alap-
törvény, amelynek eredeti mintáját még
cirill betûkkel írták. Az MSZP szerint a
több mint húsz éve megalkotott „ideigle-
nesség” társadalmunk aktuális prob-
lémáira is képes választ adni – tette hoz -
zá a kereszténydemokrata politikus.

A KDNP alelnöke – utalva az új alap-
törvény parlamenti benyújtására – kije-
lentette: a kormánypárti frakciószövetség
Magyarország jövôjéért dolgozik, e mun-
kában azonban a szocialisták nem akar-
nak részt venni. A Házszabály minden
frakciónak lehetôséget ad saját tervezet
benyújtására, ennek ellenére csak a
Fidesz–KDNP él ezzel a lehetôségével. A
többi párt – bár választóik erre felhatal-
mazást adtak nekik – nem készítette el,

és nem nyújtotta be saját javaslatát.
Vajon mivel töltik idejüket az alkotmá-
nyozás helyett? – tette fel a kérdést.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy a
polgári kormány a családok pártján áll,
határozott eszközökkel igyekszik támo-
gatni a gyermekvállalást, s ennek jegyé-
ben január 1-jén egy olyan, a családokat
támogató adórendszer lépett életbe,
amely megoldást jelenthet Magyarország
de mográfiai problémáira. Az MSZP
azon ban elutasítja a népességcsökkenés
megállítására irányuló törekvéseket is,
mivel nem szavazták meg a családi típu-
sú adórendszer bevezetését. A jövôbe
mutató eszközök helyett az elmúlt idôk
eredménytelen eszközeihez ragaszkodtak
ezen a téren is – mutatott rá a kormány-
párti politikus.

Az egészségügy nehéz helyzetérôl
szólva  kiemelte: úgy tûnik, nem csak a
történelem ismétli önmagát, hanem az
MSZP is, amely ismét egy múltbeli, már
megbukott megoldással orvosolná a
problémákat, s újból bevezetné a vizitdí-
jat. A szocialisták újból figyelmen kívül
hagynák a magyar emberek érdekeit, és
nem érdekli ôket, hogy az állampolgárok
elsöprô többsége egyszer már népszava-
záson elutasította a vizitdíjat.

„Gyurcsány Ferenc szerint az MSZP-
nek rendszerváltozásra van szüksége.
Vég re egy dolog, amiben egyetértünk.
Sze rintünk is. Már éppen ideje” – fogal-
mazott Rétvári Bence.

Az államtitkár a konferencia elején
újságíróknak elmondta: a kormány az
eddigi kilenc hónapban egyebek közt áta-
lakította az adórendszert, családbaráttá
tette, valamint visszaállította a három
éves gyest. Véleménye szerint támogatni
kell az anyának mind a gyermeknevelôi,
mind pedig a munkahelyi szerepét.   

kdnp.hu

Forrás: MTI

A polgári kormány a családok pártján áll

Hazavárja az ország a fiatalokat

A Kereszténydemokrata Néppárt ország-
gyûlési képviselôje utalt arra, hogy egy
nemrég publikált akadémiai kutatás sze -
rint a magyar középiskolásoknak mind -

össze 39 százaléka vallott úgy, hogy fel-
nôttként mindenképpen Magyarorszá -
gon szeretne élni. A válaszadók csaknem
egyharmada külföldön telepedne le, míg

további 31 százalék nem döntött. Az
egyetemisták körében végzett felmérés
eredményei szintén aggasztóak - jegyezte
meg. A kormánypárti politikus kitért
arra, hogy az elmúlt nyolc évben riasztó
mértékben hagyták el Magyarországot
tehetséges fiatalok. Hosszú távon a jó
gazdaságpolitika, a munkahelyteremtés
és a stabil jövôkép segítheti a fiatalok
itthon maradását – jegyezte meg.

Azbej Tristan, az IKSZ alelnöke el -
mondta: az oldalon rendszeresen jelennek
majd meg hírek ösztöndíjakról, pályáza-
tokról és egyéb lehetôségekrôl. Emellett
személyes interjúkkal mutatják be, hogy
„milyen próbatételekkel és sikerélmé-
nyekkel járhat a hazatérés”, illetve közös-
ségi programokat is kínálnak az „akkli-
matizáció idôszakában és azután”.

„Személyes tapasztalatunk, hogy az
élet nevû játékot, bár néha kalandos itt-
hon játszani, de végsô soron megéri” –
fogalmazott, kiemelve: hisznek benne,
hogy 2010 májusa óta új idôszak kezdô-
dött Magyarországon.

kdnp.hu, Forrás: MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke szerint az MSZP a jelen problé-
máit múltbeli megbukott megoldásokkal kívánja orvosolni, a szocialisták
ugyanis úgy gondolják, hogy az 1949-es alkotmány a legmegfelelôbb az
ország számára. Utalva az új alaptörvény parlamenti benyújtására – kijelen-
tette: a kormánypárti frakciószövetség Magyarország jövôjéért dolgozik, e
munkában azonban a szocialisták nem akarnak részt venni. 

A külföldön tanuló, illetve munkát vállaló fiatalok hazatérésének segítésére
www.gyerehaza.org címmel honlapot indított az Ifjúsági Keresztény de -
mokrata Szövetség – jelentette be Stágel Bence, a szervezet elnöke Azbej
Tristannal, az IKSZ alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján. A ke -
reszténydemokrata politikus kifejtette: a honlap célja – szemben az elmúlt
nyolc év „fiatalokat elüldözô” politikájával –, hogy praktikus információkkal,
tanácsokkal lássák el azokat a magyar fiatalokat, akik bár jelenleg külföld-
ön dolgoznak, tanulnak, hazatérnének Magyarországra.
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Juliusz Janusz üdvözölte, hogy az alkot-
mányban szerepel a házasság szentsége.
A kormányfô kereszténydemokrata he -
lyettese elmondta: a vegyes bizottság ülé-
sén tájékoztatták az Apostoli Szentszék
delegációját a készülô magyar alkotmány
legfontosabb kérdéseirôl, és a nuncius a
Szentszék nevében támogatásáról bizto-
sította törekvéseiket, így a magzatvéde-
lem mellett a lelkiismereti- és vallássza-
badságról, valamint a házasság és család
védelmérôl szóló részeket.

Semjén Zsolt kiemelte: az ülésen
eredményes tárgyalásokat folytattak, s
így az egyházi dolgozók is megkapják a
bérkompenzációt az állam és egyház
együttmûködésének köszönhetôen. (Pál -
ffy István KDNP-s országgyûlési képvise-
lô februárban elôzetesen azt jelezte: a
kormány azt tudja vállalni, hogy a négy
nagy történelmi egyháznak és az ilyen
feladatokat vállaló kisegyházaknak hi -
ányzó összegnek a felét, 600 millió forin-
tot rendelkezésre bocsát.)

Juliusz Janusz a nuncius a készülô
alkotmány kapcsán kifejezte elégedettsé-
gét a maga és a Szentszék nevében, hogy
az új alaptörvény tartalmazza Isten ne -
vét, és rögzíti a házasság szentségét, vala-
mint, hogy a házasság egy férfi és egy nô
szövetsége. Azt mondta, hogy ma gyar -
országi tevékenysége során a legfonto-

sabb a vegyes bizottságban végzett mun -
ka volt, ez nem volt mindig könnyû, de
mindenképpen életbe vágóan fontos.
Felidézve a vegyes bizottság létrehozását
kifejtette: az elôzô kormány alatt nem
voltak legnagyobb rendben a dolgok, és a
munkát nem tudták úgy végezni, ahogy
szerették volna, de az elmúlt fél évben
nagy dolgokat tudtak véghezvinni.

A tanácskozás végén Semjén Zsolt
adta át magyarországi diplomáciai szol-
gálatát befejezô Juliusz Janusz apostoli
nunciusnak az államfô által odaítélt
magyar köztársasági érdemrend közép-
keresztje a csillaggal, polgári tagozat
kitüntetést. Az indoklás szerint a nun-
cius az érdemrendet a Magyarország és
az Apostoli Szentszék közötti kapcsola-
tok hiteles elômozdításért és erôsítéséért
munkássága elismeréseként kapta.

A miniszterelnök-helyettes méltatva
a nuncius magyarországi szolgálatait azt
mondta, hogy a Szentszék és Magyar -
ország kapcsolata több mint ezer évre
tekint vissza, Magyarország államisága
elválaszthatatlan a Szentszékkel való
kapcsolatoktól, hazánk mindig szorosan
kötôdött ahhoz. Napjainkban is a hatá-
ron túli magyarság megmaradása szem-
pontjából óriási jelentôsége van a katoli-
kus intézményrendszernek. Ezt a meg-
szentelt évezredes hagyományt folytatta

a nuncius, nyolc éven keresztül képvisel-
ve a Szentszéket Magyarországon. Szólt
arról is, hogy a vegyes bizottságban rend-
kívüli gyorsasággal sikerült az elmúlt fél
évben rendezni a felmerült kérdéseket.
Példaként említette, hogy az egyházi kór-
házak megkapták az ôket megilletô, és
korábban elmaradt támogatásukat, a kie-
gészítô támogatások ügyében szintén
megállapodásra jutottak. A függôben lévô
kérdéseket megfelelô törvénymódosítás-
sal és egyéb módon megoldották. Kitért
arra még, hogy a katolikus egyházzal is
megkötötték karácsonykor az örökjára-
dék-kiegészítési megállapodást, amelyet
a protestáns és izraelita felekezetekkel is
aláírtak. A jövôben megoldandó kérdése-
ket sikerült úgy elôkészíteni, hogy most
már gördülékenyen haladnak.

A lengyel származású nuncius magya-
rul köszönetet mondva Szent Pál szavait
idézte: a jó harcot megharcoltam, a pá-
lyát végigfutottam, hitemet megtartot-
tam. Hozzátette: az az álma, hogy lát-
hassa újra önmagára talált Magyar -
ország, és biztos benne, hogy ez az álma
valóra válik. A nuncius végül köszönô
beszédét azzal zárta, hogy elénekelte
magyarul a „Mindenkinek van egy álma,
az enyém te lettél” címû táncdalfesztivál-
slágert. XVI. Benedek pápa február 10-én
nevezte ki Juliusz Januszt, Magyarország
apostoli nunciusát Szlovénia apostoli
nunciusává és Koszovó apostoli delegá-
tusává.

kdnp.hu

Forrás: MTI, kormany.hu

Semjén Zsolt tájékoztatta a Szentszék
delegációját a készülô magyar alkotmányról

Támogatta és teológiai értelemben is elfogadta Juliusz Janusz apostoli nun-
cius a készülô új alaptörvény magzatvédelemre vonatkozó passzusát – mond-
ta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar–vatikáni vegyes bizottság
ülését összegezve a Parlamentben. 

Mindszenty-emlékszoba nyílt Sopronkôhidán
Március 19-én ünnepélyesen megnyitot-
ták a Mindszenty Józsefrôl elnevezett
emlékszobát a Sopronkôhidai Fegyház és
Börtönben. Az eseményen részt vett Firtl
Mátyás, Sopron és környéke KDNP-s
országgyûlési képviselôje, Fodor Tamás
polgármester és Simon István, a János -
telep-Tómalom-Sopronkôhida település-
részi önkormányzat elnöke is.

Az ünnepség keretében felavatták az
intézet külsô homlokzatán elhelyezett
Mindszenty-emléktáblát, majd Lezsák
Sán dor, az Országgyûlés alelnöke, a Mind -

szenty Társaság elnöke mondott beszédet.
A bíborost méltatta Habs burg- Lo tha rin -
giai Mihály fôherceg, a Magyar Mind -
szenty Alapítvány elnöke; Sós Vik tor tör-
ténész, a Mindszenty Társaság titkára,
valamint Józsa Ottó történész, a Magyar
Mindszenty Alapítvány levéltárosa.

A beszédek után ünnepi szentmisét
mutatott be az intézet kápolnájában
Márfi Gyula veszprémi érsek; Várszegi
Asztrik püspök, pannonhalmi fôapát és
Szekeres János ôrkanonok.

Forrás: Magyar Kurír
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A KDNP elnöke – utalva arra, hogy az
unió alkotmánytervezetébôl megpróbál-
ták kihagyni a kereszténységet saját iden-
titásának definiálásakor – azt mondta: a
kereszténység létezhetne Európa nélkül,
csak Európa nem létezhetne nélküle.
Európa alapvetôen a keresztény civilizá-
cióra épül, és saját lényegét adja fel, ha
ezt az örökséget megtagadja. A kiállítás
üzenete ezért saját európai identitásunk
megerôsítése is – hangsúlyozta.

Juliusz Janusz, Magyarország távozó
apostoli nunciusa, a Szentszék nagykö-
vete felidézte, hogy a festônô közel 40
éven át segítette munkáját. „Mindig a sze -
gények és a szépség szolgálatában állt”–
méltatta a februárban elhunyt mûvészt.
Hozzátette: mûvészetével szerette volna
szolgálni a népek közötti közeledést.

Giuseppe Monsone, a POLIS Nem -
zetközi Kulturális Egyesület elnöke arról
szólt, hogy a tárlat három termet ölel fel,
az elsô a pápa és az egyház, a második a
pápa és a világ, a harmadik a pápa, a fény
és Európa keresztény gyökerei mottót
viseli.

A tárlat – amelyen egy etióp Biblia is
látható – május 25-ig tekinthetô meg.

Forrás: MTI

Világ Világossága
Kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban

Világ Világossága címmel a kereszténység, valamint II. János Pál és XVI.
Benedek pápa beszédei, gondolatai ihlette festményekbôl, Elzbieta Woitas
lengyel mûvész alkotásaiból nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyv tárban.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a rendezvény megnyitóján kiemelte: a
kiállítás tanúságtétel az örökké való értékek, a kereszténység mellett.

Ünnepi taggyûlést tartott a KDNP veszp-
rémi szervezete. Latorcai János újonnan
választott pártelnök bensôséges han -
gulatú taggyûlésen köszönete meg Forró
Pál leköszönô elnök húsz éves munkáját.
Forró Pál tagtársunk 1990 óta vett részt
a KDNP helyi szervezetének munkájá-
ban. önkormányzati képviselôként 1990-
tôl 1998-ig példamutató tisztességgel
képviselte a kereszténydemokrata érték-
rendet. A közéletben aktív szerepet töl-
tött be. Jelleme és gerince hajlíthatatlan
volt a legnehezebb idôszakokban is. Pél -
damutató helytállása hitet és erôt adott a
szervezet tagjai számára. Vezetése alatt a
veszprémi szervezet két sikeres önkor-
mányzati és parlamenti választáson vett
részt a Fidesz–KDNP pártszövetségben.
2006-ban beérett a hosszú évek munká-
ja. Debreczenyi János tagtársunk szemé-
lyében új polgármestert választott Vesz -
prém városa. Véget ért a tizenhat éve reg-

náló liberális polgármester uralma. Új
korszak kezdôdött a város életében.
Veszprém lakossága nagyra értékelte a
pártszövetség munkáját, mivel a 2010-es
parlamenti és önkormányzati választá-
sokon az összes egyéni képviselôi man-
dátumot a Fidesz–KDNP közös jelöltjei
nyerték meg, beleértve a polgármesteri
funkciót is. 

Debrecenyi János tagtársunk az ön -
kormányzati választásokon nem indult,
de tevékenysége az elmúlt négy évben
nagyban segítette a pártszövetség sikeres
szereplését. 

A megújult veszprémi pártvezetés és
tagság köszönetét fejezte ki Forró Pál
tiszteletbeli elnök úrnak és Debrecenyi
János volt polgármester úrnak az elmúlt
idôszak kiemelkedôen jó munkájáért.
Mindkettôjük számára emléklapot és
KDNP-emblémával ellátott ezüst gyûrût
adományozott. 

A megválasztott új városi pártvezetés
összetétele: Latorcai János, elnök, Tóth
István, titkár, Forró Pál, elnökség tag,
Halmay György, elnökségi tag, Tisztartó
Dávid, elnökségi tag. A sajtóreferensi
tevékenységet Kórosi Tibor látja el.

b. k.

Új vezetés Veszprémben
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes szerint az emberi jogok, a keresz-
tény értékek és a magyar állam gyô-
zelme is a strasbourgi Európai Em -
beri Jogi Bíróság pénteki ítélete. 

Az Európai Emberi Jogi Bíróság nagytaná-
csa közzétett ítéletében kimondta, nem
ellenkezik az emberi jogi elôírásokkal, ha
feszület van az olasz állami iskolák osz-
tálytermeiben. Ezzel véglegesen pont
került arra az évek óta húzódó ügyre,
amelyben a strasbourgi testület elsô fokon
eljárt bírói tanácsa még a panaszosoknak
adott igazat, és úgy foglalt állást, hogy az
állami iskolákban a feszület elhelyezése
ellentétes a szülônek azon jogával, misze-
rint eldönthetik, milyen szellemiségben
neveljék és oktassák a gyermekét.

A Kereszténydemokrata Néppárt el -
nöke üdvözölte a testület döntését. Emlé -

keztetett arra, hogy a magyar kabinet kor -
mányhatározatban támogatta az olasz
álláspontot a kereszt védelmében, így ez az
ítélet az emberi jogok, a keresztény értékek
és a magyar állam gyôzelme is egyben.

Forrás: MTI
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Konferencia a megbékélésrôl
és a kárpát-medencei együttélésrôl

A különbözô állampolgárságú kezdemé-
nyezôk – ahogy magukat az interneten is
közzétett megbékélési chartában neve-
zik: „a Kárpátok ölelte térben élô közép-
európaiak” – az alapító irat megfogalma-
zása szerint abból indultak ki, hogy a tér-
ség népei történelmük viszontagságai
közepette megtapasztalták az összetarto-
zás és a közös munka örömét, de a meg-
osztottság és a viszály keserveit is.

Miközben térségünk államai között
általában folyamatosan javuló kapcsolat-
ról beszélhetünk, nem tagadjuk, hogy
idôrôl-idôre komoly feszültségek gerjed-
nek közöttünk. A kölcsönös megértést
nehezíti, hogy nem ismerjük egymás kul-
túráját, történelmét. A közeledés gátja az
is, hogy több országban léteznek szélsô-
séges, és a szomszéd népek elleni hangu-
latkeltéstôl szavazatokat remélô pártok.
Sikerük a múlt mély sebeibôl fakad. A

XXI. század mást kíván - olvasható a
megbékélési chartában.

A mozgalom brüsszeli rendezvényé-
nek házigazdája, Surján László a konfe-
rencia elôtt azt mondta magyar újságí-
róknak: a magyarság már sok mindennel
próbálkozott, hogy a trianoni sebeket
gyógyítsa, de az eredmény inkább csak e
sebek feltépése volt.

Kell találni olyan megoldást, ami beil-
leszkedik a modern Európába, végrehajt-
ható, és lehetôséget ad arra a Kárpát-
medencében élô magyar embereknek,
hogy mindenütt otthon érezzék magukat
– jelentette ki. Ennek semmi más módja
nincs, mint a szívbéli kiegyezés, a barát-
kozás a szomszéd népekkel – tette hozzá
Surján László. Szerinte az értelmes
embereknek fel kell fogniuk, hogy csak
együtt tudnak eredményeket elérni.

Forrás: MTI

„Csak a szeretet 
és az élet kultúrája 

biztosíthatja a jövôt”
A Püspöki Kongregáció prefektusa 1971.
március 25-én fogadta el a Európai Püs -
pöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elsô
normatíváit „ad experimentum” – kísér-
leti idôszakra. A 40. évforduló alkalmá-
ból Erdô Péter bíboros, esztergom-buda-
pesti érsek, a CCEE elnöke, valamint a
szerv két alelnöke, Josip Bozanić zágrábi
bíboros érsek és Jean Pierre Ricard
bordeaux-i bíboros érsek levélben fordult
az európai püspöki konferenciák elnö-
keihez. 

„Erô feszítéseink, hogy létrehozzuk a
barátság és a szolidaritás hálóját egy
olyan korban, amelyben egyre nagyobb
teret hódítanak a közösségi kapcsolatok,
az egymásról való gondoskodásról ta -
núskodnak” – olvasható a levélben. A
CCEE elsôdleges feladata, hogy az euró-
pai emberek felé forduljon, különös
tekintettel személyes, társadalmi és spi-
rituális helyzetükre. Ehhez kapcsolód-
nak a migráció, a demográfiai mélyhul-
lám, a család, a nevelés, az oktatás, kul-
túra problémái, valamint az élet védel-
me a fogantatás pillanatától kezdve a
természetes halálig. Csak a szeretet és
az élet kultúrája biztosíthatja a jövôt –
állapítja meg az Európai Püspöki Kon -
ferenciák Tanácsának vezetôsége.

Forrás: Magyar Kurír

Az emberi jogok és a keresztény
értékek gyôzelme a strasbourgi ítélet
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Konferenciát szerveztek szerdán az Európai Parlament (EP) brüsszeli szék-
házában a kárpát-medencei megbékélés és együttélés kérdéskörérôl. A ren-
dezvény házigazdája Surján László néppárti EP-képviselô volt, a résztvevôk
pedig jórészt azok közül kerültek ki, akik tavaly októberben a szlovákiai
Nagymegyeren útjára indították az immár közel ezer tagot számláló
Megbékélési Mozgalmat.


