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„Nagyon élénk eszmecsere alakult
ki a vendég lelkészek jóvoltából, akik
sok esetben egymás véleményét meg-
erősítve beszéltek arról a felelősségről,
hogy mit jelent ma a hívő emberek köz-
életi tevékenysége” – mondta a fó-
rumról Ványi Lászlóné, a KDNP Pest
megyei szervezetének elnökségi tagja,
a rendezvény háziasszonya.

Minden megszólaló hangsúlyozta,
hogy miközben az emberek keresik a
boldogabb élet lehetőségét, sok eset-
ben azt csak egy igazi közösség segít-
ségével érhetnék el. Ilyen közössé-
gekké kellene formálni a lakóhelyün-
ket, legyen az kisebb vidéki település,
kis város vagy nagyobb település,
esetleg fővárosi kerület. Ebben a for-
málódásban segíthet a helyi lelki kö-
zösség, ha tetszik, templomi közösség,

a gyülekezet. Hiszen a gyülekezetet al-
kotó családok és egyének is részei a
társadalomnak, és lehetnének sokkal
aktívabb, jó példával elöljáró tagjai is
egy-egy településnek.

Az oly sokáig áhított politikai,
eszmei szabadság már a miénk.
Vajon tudunk-e élni a lehetőséggel?

Minden résztvevőt arra
ösztönöztek a beszélge-
tés szereplői, hogy azon
a helyen, ahol élnek,
abban a körben, ahol jól
érzik magukat, képvi-
seljék a társadalmi jót, 
ha tetszik, képviseljék 
a krisztusi értékrendből
adódó erkölcsiséget és
életformát. A társada-
lom nem fog magától
megváltozni, megújulni
pedig végképp nem tud,

csak akkor, ha az igazán bátor és el-
kötelezett Krisztus-hívő emberek
összefognak ezért, és munkájukat
annak tudatában végzik, hogy ez
hosszabb, több emberöltőn átívelő
folyamat ugyan, de mégsem haszon-
talan vállalkozás.

A közgazdaságtan természetéből adó-
dóan más tudomány a fizika, mint a
történelem; a matematika, mint az
irodalom. A közgazdaságtan kiinduló
pontja az a feltételezés, hogy az em-
berek „racionálisan viselkednek”,
amin haszonelvűséget ért. Ez abszo-
lutizálva már antropológiai tévedés –
mondja Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke, aki a vele készült in-
terjúban beszél a könyveiről, és az őt
ért halálos fenyegetésekről is. 

Azt mondta a parlamentben: a hatá-
ron túli magyarok honosítása történe-
lem. Mi az, amit még ilyen tettnek tekint?

A honosítás nemzetegyesítése va-
lóban vitathatatlanul az, de ugyanígy
egyháztörténelmi jelentőségű volt
Szent István bizánci kanonizációja.
1054 – a keleti egyházszakadás – óta
nem volt arra példa, hogy egy szaka-
dás után nyugaton kanonizált szentet
elismerjenek keleten, vagy egy keletit

nyugaton. És po-
litikatörténeti fe-
jezet, hogy Varga
Lászlóval újraépí-
tettük a KDNP-t,
nem engedtük ki-
esni a történelem-
ből 67 év keresz-
ténydemokráciá-
ját és – egyedüli
történelmi párt-
ként – megma-
radtunk. 

Számos tanulmány és interjú készült
minderről. Miért érezte fontosnak
mégis leszögezni, hogy autentikusnak,
hiteles műveknek a könyveiben – Igenis
szólnunk kell; Ius resistendi; Egyenes
úton; Megharcolunk minden magya-
rért! és a verseskötetében – megfogal-
mazottak tekinthetők, sőt tekintendők?

Egy politikai opus nem olyan, mint
egy szépirodalmi mű vagy egy tudo-
mányos esszé. Nem kevesebb vagy
több, egyszerűen más természetű. Egy-

felől a politikai beszéd jobban
benne van a történelem hús-vér
valóságában, jobban magán vi-
seli a konkrét történelmi szituá-
ció jegyeit. Másfelől egy
politikai vezető ezer és ezer
nyilatkozatot tesz és levelet
küld. Ezek tartalma az én dön-
tésem, de a megfogalmazás
sokszor a sajtósoké. Viszont az
említett könyvek minden szava
tudatos ars poeticámat tükrözi.
Különben én azt sem érzem

igaznak, amikor egy költő életmű kia-
dásába utólag betesznek olyan verseket,
amiket ő életében nem vett fel a kötetei-
be. Ez irodalomtörténetileg lehet érde-
kes, de nem a hitvallásos, autentikus
életmű tekintetében.

A napokban egy gazdaságelméleti
beszélgetésben azt állította, hogy a köz-
gazdaságtan nem természettudomány,
és az antropológiai szemlélet fontossá-
gát hangsúlyozta.

Az összefogás 
győzelme volt a 
nándorfehérvári diadal

„Most sem keseregne,
nem engedné 
rendíthetetlen hite”

Az elveket 
gyakorlattá kell 
tenni

Hazánkba látogatott
a kopt keresztény
egyház feje

A keresztény emberek felelőssége napjainkban volt a témája annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet jú-
nius 25-én Vácon rendezett a Kereszténydemokrata Néppárt váci és Pest megyei szervezete. A fórumot Har-
rach Péter, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, a párt alelnöke és Pest megyei elnöke
vezette, részt vett Fónagy Miklós református esperes, dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, dr. Nemes György
piarista szerzetestanár és Meláth Attila baptista lelkész. 

A keresztény emberek felelőssége napjainkban

Nem hagyom magam megfélemlíteni Ne az emberekkel 
fizettessék meg

a válság árát

– Folytatás a 3. oldalon –

– Folytatás a 8. oldalon –

MÁCSIK MÁRIA

FORRÉS: KDNP.HU – KÁRPÁTI KATALIN

Idézzük fel,
mit tett Szent
István király,
hogy országát
megmentse és
megerősítse.
Törvényeket
alkotott, egy-
házat terem-
tett, az egyház

pedig megalapította az első iskolákat,
amelyek rövidesen virágzásnak in-
dultak, és nemzetünk fiainak átadták
a kor eszméit, rájuk bízva a kultúra
kincseinek őrzését, továbbadását. Ezt
kell tennünk nekünk is! – jelentette ki
Hoffmann Rózsa Tatán, a város 
augusztus 20-i ünnepségén. 

Ezt kell tennünk 
nekünk is!

FORRÁS: KDNP.HU

– Folytatás a 9. oldalon –

A kormány tartani fogja a korábban
bejelentett költségvetési hiányt, azt
három százalék alá viszi – mondta
Orbán Viktor augusztus 17-én a mé-
lyülő válság miatt tartott sajtótájékoz-
tatóján. A kormányfő kijelentette:
Magyarország még nincs kívül a ve-
szélyzónán. Hangsúlyozta ugyanak-
kor: nem fogják hagyni, hogy a válság
árát az emberekkel fizettessék meg, és
egyértelművé tette: az arányos adó-
rendszer teljes kiépítésének politiká-
ját nem adja fel a kormány.

– Folytatás a 8. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Az egységes magyar nemzet
nevében fejezte ki tiltakozását az
egy hónapja zászlót bontott felvi-
déki Keresztény Magyar Szövet-
ség Esterházy János nevének
meggyalázása miatt a Révkomá-
rom belvárosában augusztus 
31-én tartott sajtótájékoztatón,
amelyen részt vett Fehér Csaba
és Halász Béla Nyitra megyei
képviselő, Sárközi János, Csapu-
cha Árpád és Hamerlik Richárd
volt szlovák parlamenti képviselő
– valamennyien elnökségi tagok.

A Kassán felállított Esterházy-
szobor kapcsán Ivan Gasparovic,
szlovák köztársasági elnök a fasiz-
mus híveként, nácibarátnak minősí-
tette nyilvánosan Esterházy János
mártír politikust. Az egy hónapja
zászlót bontott Keresztény Magyar
Szövetség (KMSZ) elnöksége nyílt
levélben szólítja fel a szlovák köztár-
sasági elnököt, hogy kérjen bocsána-
tot kijelentéséért – mondta Fehér .

Az Ivan Gasparovicnak megfo-
galmazott nyílt levélben a KMSZ
visszautasítja az Esterházyt ért vá-
dakat, s nyomatékosan felszólítja a

szlovák elnököt, hogy tevékenysé-
gével segítse elő a két nemzet békés
egymás mellett élését. „Az ároká-
sás helyett vegyen példát Esterházy
Jánostól” – írják, hiszen a felvidéki
magyar politikus „ezeréves sorskö-
zösségként” emlegette a magyar és
a szlovák együttélést. 

Ivan Gasparovic nyilatkozata
miatt augusztus 23-án Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
megdöbbenésének adott hangot,
emlékeztetve rá, hogy Esterházy
János volt az egyetlen, aki a po-
zsonyi parlamentben a zsidótörvé-
nyek ellen szavazott, és felidézve
azt is, hogy Esterházy János mind-
végig elkötelezett volt a katolikus
egyház tanítása iránt, ezért nem vé-
letlen, hogy boldoggá avatása fo-
lyamatban van. Semjén Zsolt
szerint Esterházy János emlékének
támadása nem csak a magyar nem-
zet, hanem a katolikus egyház és az
egyetemes emberi jogok megsérté-
sét is jelenti.

A szlovák államfő kijelentését
visszautasította a Külügyminiszté-
rium, élesen bírálta, alaptalannak
minősítette és visszautasította a
Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a
Híd magyar-szlovák párt is.

Tiltakozások Gasparovic 
kijelentése miatt 

FORRÁS: KDNP.HU

Több száz ember emlékezett 
augusztus 13-án a Brandenburgi ka-
punál a berlini fal felépítésének 50.
évfordulóján. Az eseményen részt vett
és beszédet mondott Hermann Grohe,
a CDU főtitkára és Frank Henkel, a
CDU berlini elnöke.

Hermann Grohe beszédében kije-
lentette: „A mai nap a remény.” A fal,
a belső német határ és kommunista
rendszer sem létezik már, elsöpörték
őket azok az emberek, akiktől a kom-
munista rendszer annyira félt, Kelet-
Németország bátor polgárai. A békés
forradalom és a berlini fal november

9-i leomlása ezért az egyik legszebb
és legmeghatóbb nap a német történe-
lemben. A leomló fal megmutatta,
hogy sem lánc, sem falak, sem szö-
gesdrót és még a brutális titkosszolgá-
latokkal operáló hatalom sem tud
folyamatosan ellene feszülni a sza-
badság iránti vágynak. „Ez a remény”
– jelentette ki a főtitkár.

Frank Henkel beszédében üzent
azoknak is, akik ma megpróbálják le-
becsülni a kommunizmus bűneit és
valamiféle nosztalgiával emlékeznek
a volt NDK-ra, kijelentve: „A múltat
nem szabad elfelejteni, mert azt koc-
káztatjuk akkor, hogy visszatér a jö-
vőben” – jelentette ki.

A múltat nem szabad elfelejteni
FORRÁS:  BARANKOVICS.HU, CDU.DE

Központi feladatnak mondta a de-
centralizációért való küzdelmet Per
Orum Jørgensen kereszténydemokrata
képviselő, amikor július 28-án közzé-
tették a dán Kereszténydemokrata Párt
(KD) azon kezdeményezését, amely-
nek célja a kisiskolák bezárásának
megakadályozása. A képviselő szerint
a kisebb iskolák bezárásával hát-

rányba kerülnek a kis közösségek, hi-
szen az iskolák gyakran a kulturális
élet, az egyesületek központjai a vi-
déki területeken. Éppen ezért fontos
feladat, hogy az ország megtartsa
ezeket az intézményeket, és bizto-
sítsa bennük a jó szolgáltatást Dánia
minden régiójában. A dán kisiskolák
megőrzését egy elkülönített alap se-
gíti, amelynek összege évente nyolc-
százmillió korona.

A dán harc a kisiskolákért
FORRÁS: BARANKOVICS.HU, KD.DK

A párt honlapján olvasható írás
emlékeztet rá: az Európai Bizottság
felszólította Magyarországot, hogy
azonnal állítsa le az anti-abortusz
kampányt, mert az nincs összhangban
az EU Progress Programmal, ahonnan
a pénzt Magyarország kapta, és sze-
rinte a kampány nem harmonizál az
uniós értékekkel.

A KDU-CSL szerint ilyen intéz-
kedés nem fogadható el. A párt el-
nöksége június 22-én Reding
Európai Parlamentbéli kérdőre voná-

sára szólította fel az Európai Néppárt
és az Európai Bizottság vezetőit. 
„A nyilatkozat arról, hogy nem a fi-
nanszírozható olyan a kampány,
amelynek célja, hogy csökkentse az
abortuszok számát, mert ellentétes
az Európai Unió értékeivel, az botrá-
nyos. Az élet kezdetektől való 
védelme, éppen ellenkezőleg, úgy
gondolom, az európaiság egyik 
pillére. Olyan helyzetben, amikor
Európa haldoklik, a Bizottság állás-
pontja szintén ellentétes a józan ész-
szel” – mondta Pavel Svoboda, a
KDU-CSL alelnöke.

Reding nyilatkozata botrányos

FORRÁS: BARANKOVICS.HU, KDU-CSL.CZ

Botrányosnak nevezte Viviane Redingnek, az EU igazságügyi biztosának a
magyarországi anti-abortusz kampány kapcsán tett nyilatkozatát Pavel Svo-
boda, a cseh kereszténydemokrata párt (KDU-CSL) alelnöke. 

Pavel Svoboda, a cseh keresztény-
demokrata párt (KDU-CSL) alelnöke
a június végén botrányosnak nevezte
Viviane Redingnek, az EU igazság-
ügyi biztosának a magyarországi anti-
abortusz kampány kapcsán tett
nyilatkozatát. Vivien Reding június
elején az új magyar alkotmányról
folytatott vitában mondta azt, hogy
nincs összhangban az Európai Unió
Progress Programjának szabályaival
az abból anyagilag támogatott ma-
gyarországi abortuszellenes kampány.
Az egyik EP-képviselő kérdésére vá-
laszolva Reding elmondta: az EU fel-
szólította Magyarországot, hogy
állítsa le a kampányt, vonják be az
összes elkészített posztert, és kilátá-
sába helyezte, hogy visszakövetelik az
EU Progress Programjából megítélt
támogatási összeget. A cseh keresz-
ténydemokrata politikus úgy fogal-
mazott: a KDU-CSL szerint ilyen in-
tézkedés nem fogadható el. 

Levelében Semjén Zsolt kifejtette,
hogy csak úgy szolgálhatjuk konti-

nensünk érdekeit, ha védjük a meg-
fogant életet, akinek joga van a szüle-
tésre és felnövekedésének bizton-
ságára.

Pálffy István, a KDNP frakció
szóvivője üdvözölve a cseh keresz-
ténydemokraták támogató kiállását
éles kritikát fogalmazott meg az MTI-
nek Vivien Reding nyilatkozatával
szemben. Mint kiemelte: az uniónak a
közös költségvetéséből kellene biztosí-
tania forrásokat – akár egy elkülönített
alapként – ilyen kampányokra, és a 
magzati életet védő programokra. Hoz-
zátette: a magyarországi kampány a
magzati élet védelmének szellemét
képviselte, megfelelő módon, előre-
mutató volt és arról az Európai Unió
példát vehet. Ironikusan megjegyezte:
meg kell köszönniük a biztosnak, hogy
felhívta az ügyre figyelmet, s így a nem
túl magas pénzügyi forrásból megva-
lósított kampány elérhette célját.

Pálffy István kitért arra is, az nem
tisztázott, hogy a Progress Program
valóban kiterjeszthető-e egy ilyen
kampányra, ezt ugyanakkor technikai
kérdésnek nevezte.

FORRÁS:  BARANKOVICS.HU, KDNP.HU

Július 7-én levélben köszönte meg Semjén Zsolt a cseh kereszténydemok-
raták támogató kiállását a magyar életvédő plakátkampány mellett, ebben
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kifejtette, hogy csak úgy szolgál-
hatjuk kontinensünk érdekeit, ha védjük a megfogant életet, akinek joga
van a születésre és felnövekedésének biztonságára. Pálffy István, a KDNP
frakció szóvivője szerint az uniónak közös költségvetéséből kellene ilyen
programokat finanszíroznia a jövőben.

Köszönet a cseh kereszténydemokratáknak 
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Simicskó Istvántól
ered az a javaslat, amely-
nek elfogadásával – öt év
után – az Országgyűlés
emléknappá nyilvánította
a nándorfehérvári győze-
lem napját, július 22-ét.
Az alelnök előadásában
elmondta, egy soknemze-
tiségű nemzet összefogá-
sával, nagy, közös cél érdekében,
karizmatikus vezetők irányításával, az
Istenbe vetett hit erejével vívott harc
eredményeképp született meg a győze-

lem. Fontos feladatként jelölte meg, hogy
e győzelem tanulságait gondos munkával

átültessük a nemzet történelmi
tudatába, hiszen ez ragyogó
példa arra, hogy a hit erejével
többszörös túlerő ellen is lehet
diadalmaskodni.

Simicskó István a sze-
retet civilizációjának fon-
tosságát is kiemelte elő-
adásában. 

Az előadást követő
szeretetvendégség során a hozzászó-
lók felhívták a figyelmet az ima és a
közös ima fontosságára, a gyülekeze-
tek összefogására. 

Fónagy Miklós felhívta a figyelmet
arra, hogy egy nagyon intenzív „szelí-
dítési kísérletnek” vagyunk tanúi,
amelynek a lényege, hogy a fogalmak
felpuhításával el lehessen kerülni a va-
lósággal történő szembenézést. Véle-
ménye szerint a hívő ember feladata,
hogy nézzen szembe a valósággal, ne-
vezze néven a dolgokat, és lehetőségei
szerint tegyen meg mindent az élet mi-
nőségének javítása érdekében, az em-
berhez méltó életért. . 

Dr. Fischl Vilmos fontosnak mondta,
hogy a politika ne telepedjen rá az egy-
házra, és ne avatkozzon bele a vallás dol-
gaiba. Vannak olyan témák, amelyekhez
az egyháznak hozzá kell szólnia, és szi-
lárd értékrendje alapján meg kell fogal-
maznia határozott álláspontját. 

Dr. Nemes György elmondta: a ke-
resztény embernek a kötelessége, hogy

segítse vállalt kötelezettségük teljesíté-
sében a politikusokat. Ez nem lehet ás-
kálódás, bajkeverés. De a segítő
együttműködéshez néha hozzátartozik a
kritika is. Erre aktuális példa, hogy sok
un. sarkalatos törvény született, de
eléggé „felülről építkezve”. Az egyszerű
embernek a nehéz időkben is meg kell
élnie. A megismételhetetlen életet nem
lehet „áttolni” egy valamikor bekövet-
kező szebb jövőre.

Meláth Attila a karitatív munka
kapcsán hangsúlyozta, hogy azt egyet-
len párt sem használhatja politikai cé-
lokra. 

A kerekasztal-beszélgetést követően
a rendezők a meghívott előadókat és a
hallgatóságot ebéden látták vendégül.
Ezután az érdeklődők az Egyházmegyei
Gyűjtemény kiállítását tekintették meg,
ahol Pálos Frigyes őrkanonok tartott
művészettörténeti ismertetést.

A keresztény emberek 
felelőssége napjainkban

– Folytatás az 1. oldalról –

ABONYI LÁSZLÓ, ELNÖK
KDNP BALATONFÜREDI SZERVEZETE

A KDNP balatonfüredi szervezetének meghívására a nándorfehérvári dia-
dalról tartott előadást Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt al-
elnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára július 27-én a
Balatonfüredi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A rendez-
vényt a Barankovics István Alapítvány támogatta. 

„A rendszerváltoztatás idején és az
1990-es években Vas megyében és
Szombathelyen a Kereszténydemok-
rata Néppártnak országos összehason-
lításban is erős pozíciói voltak” – kezd
rövid történeti áttekintésbe Harangozó
Bertalan a párt megyei közéletben el-
foglalt helyét firtató kérdésünkre,
mondván a mai helyzet megértéséhez
vissza kell menni az időben. „A siker
gyökerei a Demokrata Néppártnál,
annak 1947-es megyei győzelménél
keresendők, hiszen Vas megyében ha-
gyományosan komoly bázisa volt 
és van a kereszténydemokrata politizá-
lásnak, a nyugat-magyarországi társa-
dalmi és kulturális közegnek, ha-
gyományoknak köszönhetően.” El-
mondja, az 1990-es önkormányzati vá-
lasztásokkor Szombathely második
legerősebb politikai ereje a KDNP volt.
Népes és jól működő frakciót állított
fel, és az egyik alpolgármestert is a párt
adta. Az 1994-ben választott megyei
közgyűlésben nagyságra a harmadik
frakcióval rendelkezett, az elveszített
országgyűlési választások után a kon-
zervatív oldal legnagyobb képviselő-
csoportjával, és a KDNP delegálta a
megyei közgyűlés egyik alelnökét.

A törvénytelen pártvezetés idején
aztán számos vasi kereszténydemok-
ratát eltávolítottak a pártból, akik az
MKDSZ-hez csatlakoztak. Az 1998-
as megyei önkormányzati választások

után az MKDSZ szí-
neiben két keresz-
t é n y d e m o k r a t a
politikus került be a
közgyűlésbe. 

A zavaros állapo-
tokat követő újjászer-
vezés után ismét
visszatért a pártélet a
rendes kerékvágásba.
„Jelenleg főként a
megye városaiban vagyunk jelen szer-
vezett formában. Összességében úgy
érezzük, egyre inkább nő a súlyunk a
vasi közéletben. Kapcsolatunk a na-
gyobbik kormánypárt megyei és szom-
bathelyi szervezetével a korrekt
együttműködésen alapul” – mondja
Harangozó Bertalan.

Az elmúlt években több jól látoga-
tott közéleti előadást is szervezett a
szombathelyi szervezet. Meghívta Har-
rach Pétert, az országgyűlés akkori al-
elnökét és Latorcai Jánost, a KDNP
országos választmányának elnökét. Sa-
lamon László, az Országgyűlés alkot-
mányelőkészítő eseti bizottságának
elnöke hazánk új Alaptörvényéről az
annak elfogadását követő napon beszélt
népes hallgatóság előtt.

Arra a kérdésre, hogy mit jelentett a
kétharmados választási győzelem a
vasi kereszténydemokratáknak, az
elnök azt mondja: „Először is termé-
szetesen megkönnyebbülést és örömet.
A nyolcesztendei szocialista–liberális
rombolás után végre felelősségteljes, a

nemzet iránt elkötelezett po-
litikai szövetség vehette ke-
zébe az ország irányítását.”
Ami a párt által elért ered-
ményeket illeti: a megye öt
egyéni országgyűlési képvi-
selője közül kettő – Básthy
Tamás a kőszegi és dr. Pus-
kás Tivadar az egyik szom-
bathelyi választókerületből –
a KDNP politikusa, és Or-

szággyűlési képviselőcsoportjának a
tagja. Az önkormányzati választásokon
Szombathely polgárai dr. Puskás Tiva-
dart nagy többséggel választották pol-
gármesterükké. Körmend városának
kereszténydemokrata alpolgármestere
van, a polgármester pedig a Fidesz
mellett a KDNP-nek is tagja. Bő köz-
ségben a KDNP jelöltje lett a polgár-
mester. A megyei közgyűlésben
nincsen közvetlenül a párt által jelölt
képviselő, és a polgármesteren kívül
Szombathely közgyűlésében sincsen,
de mindkét testület szakbizottságaiban
dolgoznak közvetlenül a KDNP által
delegált tagok is.  Kereszténydemok-
rata az újonnan felállított Vas Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott, a párt megyei elnöke, Haran-
gozó Bertalan.

A tervekről szólva az elnök el-
mondja, szeretnék megerősíteni a már
működő szervezeteket, fokozni aktivi-
tásukat, növelni a taglétszámot. Szeret-
nék megszólítani a politika iránt
érdeklődő, kereszténydemokrata érték-

rendű fiatalokat, akár az IKSZ-szel kö-
zösen, akár a párt tagságán keresztül.
„Nehéz ilyen szempontból megszólí-
tani a fiatal korosztályok képviselőit, de
némi sikert azért elkönyvelhetünk: a
KDNP szombathelyi szervezetéhez az
utóbbi időben több tehetséges, elköte-
lezett fiatal is csatlakozott.”

Természetesen fontos feladatuknak
tartják új helyi szervezetek létrehozását
is. „A megye aprófalvas településszer-
kezete és az emberek körében megfi-
gyelhető bizalmatlanság a politikával
szemben nem könnyíti meg a feladatot,
de ezen a téren sem vagyunk teljesen
eredménytelenek: alakuló ülés előtt áll
egy szervezet Kőszeghegyalján, amely-
nek tagjai több községet képviselnek. ”

Elérendő célként említi Harangozó
Bertalan, hogy a 2014-es önkormány-
zati választásokat követően mind a me-
gyei közgyűlésben, mind pedig a
megyeszékhely képviselőtestületében
„alanyi jogon”, azaz közvetlenül álta-
luk jelölt képviselőkkel is jelen legye-
nek. Természetesen nem csak po-
zíciókat akarnak, tartalmas munkát
szeretnének végezni, hozzájárulni a
megye és a megyeszékhely szellemi,
anyagi fejlődéséhez. Fontos feladatnak
látja még a megye jövőbeni keresz-
ténydemokrata politikusainak a „kine-
velését”. 

„Irányítom a pártépítést, segítem,
összehangolom az alapszervezetek
munkáját, a megyei választmány tevé-
kenységét, illetve a szövetséges politi-
kai erőkkel való együttműködést” –
sorolja a kötelezettségeket Harangozó
Bertalan, arra a kérdésre, milyen felada-
tokkal jár a megyei elnöki tisztség, majd
hozzáteszi: „Kormánymegbízotti szol-
gálatom nem pártpolitikai tevékenység,
de eredményes végzése talán alkalmas a
KDNP jó hírnevének és az iránta való
bizalomnak az erősítésére is.”

„Nő a súlyunk a vasi közéletben”

Az összefogás győzelme 
volt a nándorfehérvári diadal

Jelenleg főként a megye városaiban vagyunk jelen szervezett formában – mondta el lapunknak Harangozó Berta-
lan, a KDNP Vas megyei elnöke, aki fontos feladatnak tartja új helyi szervezetek alakítását, a közélet iránt fogé-
kony fiatalok megszólítását és a megye jövőbeni kereszténydemokrata politikusainak a „kinevelését” is. Az elnök,
aki a megye kormánymegbízottja is, e megbízatásáról szólva azt mondta, szolgálata nem pártpolitikai tevékenység,
de eredményes végzése talán alkalmas a KDNP jó hírnevének és az iránta való bizalomnak az erősítésére is. 

-AB-



A nehézkes indulás után, tudniillik,
hogy az első napon végig szakadt az
eső és még a lellei borkóstolót is le
kellett mondani – a bor jött házhoz –
annál jobb folytatás következett. 

Az esős idő sem szegte kedvét a
már csütörtökön leutazó mintegy 90
lelkes ikszesnek, akik  politikai játék-
kal ütötték el az időt; nem kisebb fel-
adatuk volt a csoportoknak, minthogy
kormányt alakítsanak és lefaragják a
költségvetés elviselhetetlen hiányát.
Természetesen szokatlan eszközökben
nem volt hiány, volt olyan kormány,
amely a híres brit olajcéget adta volna
el egy távoli országnak azzal a trük-
kel, hogy a cég monogramja (BP) a
magyar fővárost jelenti. A játék után
következett az elmaradhatatlan buli,
amit ezúttal is napfelkeltekor sikerült
befejezni.

Pénteken már az égiek is a táboro-
zókkal voltak, így délelőtt, akinek volt
kedve, a 20 fokos Balatonban hűsöl-
hetett, míg a többiek fociztak, vagy
röplabdáztak. Ezt követte az IKSZ el-
múlt évi tevékenységének, illetve

szakmai munkájának bemutatása; ezt
hallva lepődik meg az ember igazán,
hogy mennyi minden fér bele egy
évbe és megint milyen aktív volt szer-
vezet. A délutáni strandolás után Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes
előadása következett. Elnök úr szem-
mel láthatóan jól érezte magát, így a
tervezettnél több időt töltött a tábor-
ban. Az esti sétahajókázást a jól meg-
szokott buli követte.

A somogyvári bencés apátság rom-
jain a település polgármestere és a körzet
KDNP-s országgyűlési képviselője, Mó-
ring József Attila vezette körbe a tábor
résztvevőit, majd a szomszédos válasz-
tókörzet képviselőjével és egyben az
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társa-
dalmi Kapcsolatokért felelős államtit-
kárral, Szászfalvi Lászlóval beszélgettek
a fiatalok, főként az egyházügyi tör-
vényről és a civil kapcsolatokról. 

Fonyódra visszaérkezve kerekasz-
tal-beszélgetés várta a tábor lakóit,
amelynek résztvevői Ágh Péter, a Fi-
delitas elnöke, Mihalovics Péter, 
a Fidelitas alelnök, egyben az Új
Nemzedék Jövőéért felelős miniszteri
biztos és Téglásy Kristóf, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Ifjúságügyi
Főosztályának vezetője voltak, témája
pedig az ifjúságpolitika, annak gya-
korlati megvalósítása és a külföldre
vándorolt fiatalok hazacsábítása. A
beszélgetést  nagy sikerű táncház be-
mutató követte, amin szinte mindenki
részt vett, így melegítettek be a tábor
utolsó bulijára.

Végül, a hagyományoknak megfe-
lelően, közös imádságra mentek a
résztvevők a fonyódi templomba,
majd kihasználva a jó időt, ki-ki késő
délutánig a strandon pihente ki a tábor
fáradalmait.
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes szerint a KDNP-nek a legtöbb ener-
giát arra kell fordítania, hogy az általa
képviselt értékeket
a napi politikában
meg tudják jelení-
teni a jövőben is. A
Keresztényde-
mokrata Néppárt
elnöke az Ifjúsági
Keresztényde-
mokrata Szövetség
országos nyári tá-
borában augusztus
5-én Fonyódligeten azt is hangsúlyozta,
a KDNP tudja világossá tenni, hogy a
szolidaritás alapvetően keresztény érték,
és a szociális igazságosságot is pártjá-
nak kell képviselnie.

Kiemelte: az egyes társadalmi cso-
portok problémáit csak a Fidesz-KDNP-
szövetség oldhatja meg. Ezért jelennek
meg a konfliktusok is a szövetségen
belül – tette hozzá. Példaként említette a
Pokorni-Hoffmann vitát, ismét megerő-
sítve: „mi Hoffmann Rózsa mögött ál-
lunk, a Rózsa volt, a Rózsa marad”.
Akiket a KDNP kormányzati pozícióba
jelölt, mind kiválóan beváltak – jelentette
ki, hozzátéve: amit akartak, keresztülvit-
ték. A KDNP elnöke azt mondta, hogy a
Fidesz és a KDNP a parlamenti szava-
zásban nem konkurensei egymásnak.
Úgy fogalmazott: „csak akkor tudjuk a
szavazatokat mandátumra váltani, ha
egyben vagyunk”.

Beszélt arról is: a KDNP alapprob-
lémája, hogy hiányzik egy generáció.
Ennek áthidalásában az IKSZ-nek

kulcsszerepe van a helyi szervezetek-
nél, a megyékben, és lesz majd a par-
lamentben – jegyezte meg.

S e m j é n
Zsolt kitért arra
is, hogy már
130 ezer állam-
polgársági ké-
relem érkezett,
s ezek mintegy
70 százalékát
feldolgozták.
Ez mintegy 65
ezer névváltoz-

tatási kérelemmel is együtt jár, ami
csaknem félmillió aktát jelent. Körül-
belül hetven országban folyik honosí-
tás, s reálisan félmillióra növekszik az
új állampolgárok száma – közölte.

Semjén Zsolt az eddig eltelt kor-
mányzati időszakot értékelve rámuta-
tott: amikor átvették a kormányzást, az
első „nagy tett az volt”, hogy elkerül-
jék az államcsődöt. Látható volt – tette
hozzá –, hogy a neoliberális gazdaság-
politika sem erkölcsileg, sem politika-
ilag nem járható. Nem volt járható út
az adóemelés, és a magyar társadalom
nem bír ki további megszorításokat
sem – emelte ki a kormányfő helyet-
tese, hozzátéve: ezért döntöttek a bank-
adó bevezetése mellett.

Hangsúlyozta: az ország csak
akkor működtethető, ha a gazdaság
növekedését is beindítják. Ennek egyik
lépése volt a parlament létszámának
csökkentéséről szóló döntés után a bü-
rokrácia csökkentése. 

Forrás:kdnp.hu

Kulcsszerepben az IKSZ 
A KDNP elnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
országos nyári táborában augusztus 5-én Fonyódligeten hangsúlyozta:
a KDNP tudja világossá tenni, hogy a szolidaritás alapvetően keresz-
tény érték, és a szociális igazságosságot is pártjának kell képviselnie. 

1939-ben ezen a napon két totális
diktatúra, a náci Németország és a
kommunista Szovjetunió aláírta a
Lengyelország feldarabolásáról
szóló ún. Molotov-Ribbentrop pak-
tumot – olvasható az IKSZ által 
augusztus 23-án kiadott, Stágel
Bence elnök és Gaal Gergely alel-
nök által jegyzett közleményben.

A világ józanabbik fele számára
már akkor nyilvánvaló volt, hogy a
két tömeggyilkos, istentagadó rend-
szer összefogásából semmiféle jó
dolog nem következhet az emberiség
számára. A röviddel ez után megkez-
dődő második világháború pedig 
valóban minden idők legtöbb szen-

vedését hozta a világ népeinek. Mi, fi-
atal kereszténydemokraták a keresz-
tény világnézet és a keresztény-
demokrata értékek szilárd alapján
állva meggyőződéssel valljuk, hogy
az emberi élethez és az emberi méltó-
sághoz mindenkinek elidegeníthetet-
len joga van, és a tömeggyilkos ön-
kényuralmi rendszerek áldozatai kö-
zött nem tehetünk különbséget. 

A totális diktatúrák uralmát túlélt
Európa népeinek különös felelőssé-
gük van abban, hogy ma, amikor
ismét nagy átalakulások zajlanak 
a minket körülvevő világban, az em-
beriség helyes válaszokat találjon 
korunk kihívásaira. Világossá kell ten-

nünk minden nemzedék, különösen a
fiatalok számára, hogy a nemzeti és a
nemzetközi szocializmus, azaz a ná-
cizmus és a kommunizmus megjele-
nési formái soha többé nem lehetnek
részei az emberiség történelmének. A
nyugati keresztény civilizáció vezető-
inek alapvető kötelességük az is, hogy
határozottan kiálljanak az emberek
szabadságát súlyosan korlátozó, egyes
államokban még mindig jelen lévő
zsarnoki rendszerek ellen. 

Megengedhetetlen, hogy a huszon-
egyedik században még mindig van-
nak olyan országok, ahol embereknek
harcolniuk kell a szabadságukért, em-
beri méltóságuk megőrzéséért, vagy

hátrányos megkülönböztetést kell
szenvedniük származásuk, világnéze-
tük, vallási hovatartozásuk miatt. 

Nem fogadhatjuk el azt sem, hogy
néhány kommunista maradvány-dikta-
túrában és egyes, szélsőséges iszlám
irányzatok által irányított országokban
még mindig lehetséges a keresztény
emberek hátrányos megkülönböztetése,
illetve egyes helyeken folyamatos zak-
latások érik a keresztényeket, vagy tilt-
ják a keresztény hitre történő áttérést. 

Szeretnénk, ha a Krisztus utáni
harmadik évezredben az emberiség
számára beköszönthetne a valódi sza-
badság korszaka, amelyben jelenték-
telen tényezővé válhat a szélsőséges
gondolkodás – zárul az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség közle-
ménye.

Nem tehető különbség 

FORRÁS: IKSZ.NET

Buli és politika – IKSZ nyári tábor Fonyódligeten
Ahogy minden évben, idén is megrendezték az IKSZ nyári táborát augusztus
4. és 7. között Fonyódligeten. És ahogy ez már lenni szokott, ismét sikerült fe-
lülmúlni a korábbi táborokat mind a résztvevők számában, mind a progra-
mok minőségében és mennyiségében. 
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Édesapám nagyon okos ember volt.
Talán túlzásnak tűnik, pedig igaz, nem
tudtam tőle olyat kérdezni, amire ne
tudta volna a választ, legyen az latin,
történelem, irodalom. Még ma is gyak-
ran megesik velem, ha nem jut eszembe
valami: megyek, megkérdezem apukát.  

Nagyon erős, rendíthetetlen termé-
szet volt az övé. Ma is ámulattal olva-
som az első világháborúban készült
feljegyzéseket, amelyek leírják: hosszú
kézitusa után esett fogságba. Számára
a becsület, a haza, a kiállás szent dolog
volt. Olyat, hogy feladja, megadja
magát, elképzelni sem tudott. Emlék-
szem – fiatal lány voltam akkoriban -
egy baráti beszélgetés alkalmával arról
folyt a vita, vajon miért adták fel egye-
sek az elveiket, miért dugták fejüket a
homokba, miért alkudtak meg oly
sokan? Apám csak annyit mondott:
könnyű úgy kiállni az embernek a hite
mellett, ha mindene megvan: szép ott-
hon, vagyon, biztonság, ám úgy kitar-
tani, hogy mindezt kockára teszi ...! 

Nem volt benne félelem soha. Min-
dig mondogatta, nem kell aggódni, a jó
Isten megsegít! S valóban mindig segí-
tett, valahogyan mindent sikerült túlél-
nünk. Úgy gondolom, talán azért, mert
mi mindig imádkoztunk egymásért.
Hol apám öccséért, aki apátplébános
volt, és igen sokszor került összeütkö-
zésbe a hatalommal, hol a nővéréért,
aki titokban járt hitet oktatni házakhoz,
amikor már az iskolákban, templomok-

ban nem lehetett, hol nagyapámért,
édesapámért, édesanyámért.

1956-ban Budapesten, a Budafoki
úton laktunk a 9-11-es számú házban.
Éjszaka jöttek. Apám nagyon megijedt,
mert nála volt az újjáalakuló Demokrata
Néppárt névsora, ami ha a rendőrség ke-
zébe kerül, sok embert lebuktathatott
volna. Hamarjában a köntöse belső zse-
bébe rejtette, és feszengve várta, mi lesz,
ha a lakás szétdúlása után őt is megmo-
tozzák. Nem messze tőle ott állt Jolika
néni, az albérlőnk. Egymásra néztek, és
az az egy pillantás elég volt, hogy meg-
értsék egymást. Édesapám átadta neki a
listát. Nála hál’ Isten tényleg nem ke-
resték. Én mindvégig a kutyámat tartot-
tam, aki hogy, hogy nem az egyik
tiszttel nagyon összebarátkozott. Na-
gyon haragudtam rá, húztam, rángattam
a pórázt, de akkor is odament hozzá, ját-
szott vele. Édesapámat persze letartóz-
tatták, elvitték. Miután hazatért, el-
mesélte, hogy az a férfi hallgatta ki, aki-
vel a kutyám összebarátkozott. Talán az
állat megérezte, hogy nem lesz kegyet-
len apámmal, de az is lehet, a kis jószág
emlékeztette valamire, valakire, ami
meglágyította a szívét. Apám a megpró-
báltatások után arra kért bennünket, vi-
selkedjünk úgy, mint annak előtte.
Járjunk templomba, ne zárkózzunk, ne
gubózzunk be ezután sem. Így is történt,
hiába figyeltek bennünket, úgy éltünk,
mintha nem is figyeltek volna. Segítet-
tünk akin és ahogyan csak lehet. Gyak-
ran csak beszélgetni ugrottak fel
hozzánk. Kiöntötték a lelküket, meg-

osztották velünk problémájukat.  Sokan
tanácsért fordultak apámhoz, és volt,
akinek ételre, szállásra volt szüksége.
Néha úgy nézett ki a lakás, akár egy át-
meneti szállás. Amikor Palavichiny Alf-
rédot kiengedték Recskről, nálunk
lakott egy ideig. Minden hónapban egy-
szer Mateovics Ferenc édesanyja is ná-
lunk szállt meg. Sosem fogom elfelejteni
azt az összetört öreg anyókát, aki húsz
esztendőn keresztül télen-nyáron,
hóban-fagyban Pécsről utazott Buda-
pestre a börtönbe zárt fiához. Gyakran
vendégeskedett nálunk Batthyány Stratt-
mann Ferenc is. Emlékszem, egyszer a
konyhában ült a szüleimmel, és szomo-
rúan mesélte, amikor hosszú évek múl-
tán hazatért Szibériából, és benézett a
házuk ablakán két gyerek játszott oda-
bent, de nem tudta, melyik az ő fia.  

Édesapámra a legnagyobb csapást
az mérte, amikor eltiltották, illetve, aho-
gyan eltiltották hivatásának gyakorlá-
sától. Alkalmatlanságát egy Nezvál
nevezetű suszter állapította meg. Ezt
nagyon nehezen viselte. Persze élete
végéig ízig-vérig ügyvéd maradt. Az
egész ház, az egész utca hozzá futott,
ha baj volt. Ő pedig mindig azzal
kezdte: ügyvédhez nem akkor kell
jönni, ha baj van, hanem előtte, hogy el-
kerüljük.   Szívesen segített. Pénzt so-
hasem kért.  Onnan csurrant-cseppent
egy kicsi, ha valamelyik ügyvédnek be-
dolgozhatott.

Nehezen éltünk. Édesanyám, mint a
legtöbb úriasszony sálszövésből tartotta
fenn a családot.  Bizony sokszor csak
zsíros kenyérre futotta. 

Óvodába az apácákhoz jártam. Ak-
koriban csak délig maradhattunk, és tíz-
órait mindenkinek otthonról kellett
hoznia magának. Egyik alkalommal
egy társunk főtt tojást is hozott magá-
val. Mindenki csak bámulta, hiszen
csak kenyeret vittünk. Ekkor a nővér,
aki felügyelt bennünket, megkérte a
gyereket, ossza meg velünk, majd, mint
aki áldoztat, vékony darabkákat szelve
mindenkinek adott egy kicsit. Csupán
négy éves voltam akkor, mégis mélyen
belém ivódott ez a jelenet. Egy másik
alkalommal, már iskolába jártam, ahol
az egyik osztálytársam azt mondta,
náluk otthon egy egész rúd parizer van.
Mai napig sem hiszem, hogy ilyen le-
hetett akkoriban.

Minden rossz ellenére vidáman él-
tünk. Sokat nevettünk mindenen. Ma-
gunkon, a kommunisták ostobaságán, a
rendszer butaságán. Máshogy nem is
lehetett volna elviselni.  Nevettünk,
amikor Eszterházy Mariettát Gárdony-
ban nem találták kellően képzettnek
ahhoz, hogy kanász legyen. Büntetés-
ből az ilyen gyerekeket, mint én, csak
mezőgazdasági iskolába engedték. 
Persze az ilyen iskolákba száműzték a
legjobb tanárokat is, így aztán az Állat-
egészségügyi Technikum, ahová jár-
tam, minden rossz szándék ellenére a

legjobb képzést, a legjobb nevelést
nyújtotta. Még ma is mosolygok azo-
kon a hivatalos leveleken, amelyekben
apám következetesen kartársat írt az
elvtárs helyett. Előttem van, ahogyan
minden porcikájával tiltakozik a köte-
lező megszólítás ellen.

Édesapám az utolsó percig politizált.
Kártyázás közben, a kávéházban, ott-
hon, mindenütt. A család, ha valamiféle
üres fecsegést hall, mai napig használja
az egyik gyakori mondását: semmit tet-
szik mondani. Élete végéig hitte, hogy
vége lesz a kommunizmusnak, hiszen
az élet – mondta – rendet követel, írott
és íratlan szabályait nem lehet sokáig
semmibe venni. 

Sohasem bánt meg semmit, soha-
sem siránkozott. Az ország elhagyását
csupán csak egyszer vette fontolóra,
akkor, amikor egy ismeretlen pár felke-
reste és egy állítólagos Barankovics Ist-
ván által írt levelet hoztak. Abban 
a bizonyos levélben, amelynek betűi
nagyon hasonlítottak az akkor már kül-
földön élő Demokrata Néppárt vezető-
jének kézírásához, az állt, hogy minden
elő van készítve családunk szökéséhez.
Édesanyámnak azonban gyanús lett,
hogy a nőnek nagy, hivalkodó kereszt
lógott a nyakában, így aztán maradtunk.
Évekkel később anyám ismételten ta-
lálkozott a nővel a budai szövetkezetbe,
ahová hetente járt leadni az elkészült
sálakat. Az egykori pár női tagja, mint
magas beosztású pártfunkcionárius lá-
togatott a gyárba.

Édesapám, aki szigorúan ragaszko-
dott az elveihez, vajszívű apa volt. Má-
sodikos koromba kivett az iskolából,
mert a frissen kinevezett tanárok meg-
tiltották nekünk, hogy köszönjünk az
apácáknak, de a latingyakorlásomat már
az öccsére bízta, mert velem nem tudott
– úgymond kemény kézzel bánni.  A fe-
gyelmezés terepét, átengedte édes-
anyámnak, akinek az ’56-os forradalom
sem volt elég mentség, hogy ne érkez-
zünk haza a megbeszélt időre.  

Pici gyerekként apámnak és nekem
volt egy közös játékunk. Az ölébe ülte-
tett és megkérdezte tőlem, ki vagyok én
neki? Én pedig boldogan válaszoltam:
apuka öröme és legszebb lánya. Halá-
lakor a koszorújára is ezt írattam, ezzel
búcsúztam el tőle.

A rendszerváltoztatás a nagy-nagy
öröm mellett csalódást is jelentett volna
számára, hiszen ő azt gondolta, ha vége
lesz egyszer az átkosnak, akkor minden
a helyére kerül, minden magától rende-
ződik. Az emberek újra visszatérnek a
hithez, a jóhoz, a rendhez, egyszerre
múlik el minden rossz, minden, ami
jogtalan, igazságtalan.  Optimizmusa a
rend, az élet írott és íratlan törvényei
iránti végtelen hitéből fakadt. 

Akarva-akaratlanul mindent az ő
szemén keresztül is nézek. Most sem
keseregne, nem engedné rendíthetet-
len hite.

ügyvéd, a Demokrata Néppárt
képviselője 1947-ben

SZÉKELY IMRE 
KÁLMÁN, DR.

(1893–1980)

„Most sem keseregne, nem engedné rendíthetetlen hite”

A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt hajdani országgyűlési kép-

viselői azt a kereszténydemokrata politikai és szellemi gyakorlatot igyekeztek

a háború utáni Magyarországon meggyökereztetni, amely Európa szerencsé-

sebb felén a század második felében sikertörténetnek bizonyult. A szovjet meg-

szállás alatt villámgyorsan kiépülő kommunista diktatúra meggátolta őket

ebben, és sorsuk vagy az emigráció, vagy az itthoni üldöztetés lett. Magatar-

tásuk és munkájuk azonban példa lehet a megújuló Magyarországon. Soro-

zatunkban a hajdani képviselők hozzátartozóit faggatjuk, tekintettel arra, hogy

az utolsó időket éljük, amikor még köztünk vannak azok, akik a hajdani poli-

tikusok életének részesei voltak, azt közelről követhették, olyan emlékek bir-

tokosai, amelyek velük végleg elvesznek. E hónapban Székely Imre Kálmán

lánya, Dr. Kósa Csabáné Székely Orsolya beszél édesapjáról. 

H. I.
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– Hogy kerül egy rendes egyetemi
ember a politikába? Miért?

– Nem tekintem magam tisztán
elméleti egyetemi embernek. Fiatal
koromban a nyolcvanas évek elején
a mindenkori lakásomban „repülő
egyetemek” voltak. Szokásos jelen-
ség volt ez akkoriban, ahol fiatalem-
berek próbálták megérteni -
megismerni a közéletet és elgon-
dolni azt, mik a lehetséges cselekvés
irányai. Közülük ma már csak Kö-
rössényi Andrással vagyok barátság-
ban, a többiekkel szétesett a
kapcsolat, tekintettel rá, hogy az én
családi hátterem, értékvilágom –
apám karakteres református ember
volt – nagyon különbözött ezen fia-
talemberek családi hátterétől, érték-
világától. Ennek következtében elég
korán, már a nyolcvanas évek végén
elváltak az útjaink. Matematikusnak
tanultam, de az említett közéleti ér-
deklődés okán még az egyetemi
éveim alatt beiratkoztam szociológia
szakra.  Életem első főnöke Szakol-
czai György volt, akiről akkor csak
azt tudtam, hogy kiváló közgazdász ,
de mint utóbb kiderült, ez a találko-
zás is a politika felé vitt engem.

– A Kereszténydemokrata Néppárt
felé?

– A kereszténydemokrata gondo-
latvilág közel állt hozzám.  1988 és
1990 között Németországban éltem,
mint doktorandusz. Közben persze
jártam haza, követtem az eseménye-
ket, aztán amikor hazajöttem, úgy
gondoltam, hogy a saját pályámon
dolgozom, a politikai közéletben nem
nagyon veszek részt. 1990 nyarán
Surján László keresett a kabinetjébe
embereket, és Bagdy Gábor, akivel az
Ökonometriai Laboratóriumban ke-
rültem tartós barátságba (Bagdy
Gábor főpolgármester-helyettes, a
KDNP alelnöke – a szerk.), aki akkor
már ott volt, szólt, hogy menjek. Tár-
sadalomtudományi végzettséggel ren-
delkező emberekre volt szükség és
Cseh-Szombathy tanár úr ajánlott
engem. Azt tudni kell, hogy társada-
lomtudományokkal foglalkozó, nem
liberális beállítottságú fiatalembert
keveset lehetett találni. Így kezdtem
dolgozni Surján László kabinetjében,
ami tulajdonképpen valamiféle politi-
kai állásfoglalás is volt. 

1994-ig dolgoztam ott, utána visz-
szatértem az egyetemi szférába.
1995-ben készítettük el Magyaror-
szág Politikai Atlaszát. A könyv a
Konrad Adenauer Alapítvány támo-
gatásával jelent meg, és az volt az
alapítvány elvárása, hogy járjam vele
az országot, magyarán menjek a
KDNP akkori vezetésével, és ahol ők
találkoznak az emberekkel, ott tart-
sak előadásokat egy órában az At-
laszról, amelyik egészen pontosan
megmutatta az összefogás szüksé-
gességét. Ezek úgy zajlottak, hogy
beszéltem egy órát, válaszoltam a
kérdésekre, utána a Giczy-Füzessy
tandem helyre tette, hogy én miért
beszélek szerintük hülyeségeket. Öt-
hat ilyen alkalom volt, aztán írtam
egy levelet az Alapítvány vezetőjé-
nek, hogy semmi értelmét sem látom
így az egésznek, hiszen mondok va-
lamit, ők meg az ellenkezőjét, és
azzal sem értek egyet, ahogyan a tag-
sághoz viszonyulnak. A levelet má-
solatban megküldtem nekik is, erre
ők – meglehetősen túlértékelve a te-
vékenységemet – kizártak a pártból. 

– Ön tudottan jó kapcsolatban volt
Kovács K. Zoltánnal, aki azokban a
zavaros időkben többedmagával a párt
teljes szétzilálása ellen dolgozott, ké-
sőbb az újjáépítés egyik motorja volt…

– Ismertük egymást, de közelebbi
kapcsolatba a nagy kizárások idején
kerültünk. Az MKDSZ újraszervezé-
sekor mélyült el kapcsolatunk. Kö-
zösen indítottuk el a Barankovics
Akadémia Alapítványt. Így sodródtam

vissza a közéletbe. Zol-
tán szólt, hogy csinál-
juk ezt, csináljuk azt, és
ha már ő kért, örömmel
megcsináltam. Munka-
kapcsolat volt a miénk,
ami később vált őszinte
barátsággá, a Gondvise-
lés nagy ajándékának
tekintem, hogy ismer-
hettem őt. Szerény,
nagy tudású, mélyen
derűs ember volt,  a köz-
élet „Szent Ference”.

– Aztán a KDNP al-
elnöke lett… 

– Varga László ha-
lála után tisztújítás volt,
akkor lett elnök Semjén
Zsolt, a vele való
együttműködés okán
választottak engem al-
elnökké, és vállaltam
részt a párt újjáépítésé-
ben, hiszen a 2003-
2006 közötti időszak a
KDNP újjáépítésének
az időszaka volt, na-

gyon sok aprómunkával. 2006-ban
aztán újra lett önálló frakciója az Or-
szággyűlésben a Kereszténydemok-
rata Néppártnak, és újraalakult a
Barankovics István Alapítvány párta-
lapítványként.  

– A KDNP újjáépítésével visszake-
rült a magyar politikába egy olyan
irányzat, jelesül a kereszténydemok-
rácia, amelyik a háború utáni Nyugat-
Európában domináns, és ami talán
fontosabb, sikeres volt.

– Fontos pontosan látni, más a ke-
reszténydemokrácia hagyománya
nyugaton és Magyarországon. Amikor
doktoranduszként Németországban
éltem, egy kereszténydemokrata ala-
pítvány kollégiumában laktam, ahol
az előadóteremben havonta volt a
helyi CDU-nak összejövetele, és én
rendszeresen lejártam ezekre. A CDU
ott a helyi polgárság pártja volt.  A
magyar kereszténydemokrácia hagyo-
mánya más,  gróf Zichy Nándortól 
Giessweinen és Barankovicson át
napjainkig, ez sokkal inkább a meg-
alázottak és megszomorítottak igazsá-
gát megmutató és képviselni akaró
politikai mozgalom, mintsem egy pol-
gári mozgalom. 

A párt 2006-os programját én szer-
kesztettem.  A 168 Óra annak idején
nevetségessé akarta tenni, és kiemelt

belőle egy idézetet: „mindennél fon-
tosabb az ember, fontosabb a tőkénél,
a vagyonnál, a hatalomnál, az állam-
nál, a jogszabályoknál. Ezért nem a
tőke, hanem a munka a gazdasági
rend alapja. A magántulajdon jogos,
de vannak korlátai.” Az újságíró oda-
írta, hogy ez nem a Kommunista Ki-
áltványból való, hanem a KDNP
programjából, gondolván nyilván, le-
lepleződtünk, hogy baloldali a prog-
ramunk. Túl azon, hogy az újságíró
nem nézett utána, és sikerült egy
olyan idézetet kiemelni, amelyik az
enciklikák szellemiségét idézi, én úgy
éreztem, nagyobb dicséretet nemigen
kaptam életemben. Mindezt csak
azért mondtam el, hogy világos le-
gyen a nyugat-európai és a magyar
kereszténydemokrácia hagyománya
közötti különbség. Szokás azt mon-
dani, hogy a KDNP kulturális érte-
lemben jobboldali, gazdaságpolitikai
értelemben baloldali programot, esz-
méket valló párt, már amennyiben
ezek a fogalmak értelmezhetők a mai
Magyarországon.

– Minden különbözőség dacára a
kereszténydemokrata politikának még-
iscsak van egy alapelvekben rögzített
képe a világról. Ez, ugye, a perszona-
litással, a szolidaritással és szubszidi-
aritással, az emberközpontú, egymásra
figyelő társadalom és politika képe. Le-
hetséges-e a mai Magyarország viszo-
nyait elnézve másképpen előrejutni?

– Ezek nem a napi politika aprópén-
zei, ezek elvek. Azt szoktam mondani,
hogy ezek nemcsak magasztosak, de a
hétköznapi józan ész alapelvei is. Eze-
ket az elveket kell napi gyakorlattá ala-
kítanunk,  hagyományunkból idézve,  a
szövetkezés, az értékesítési szövetke-
zetek gondolatát még gróf Zichy Nán-
dor kísérelte meg meghonosítani, ma is
szükség lenne ilyen intézményekre. Azt
tapasztaljuk, hogy kevés olyan intéz-
mény van, amely az elveket a minden-
napok működésének részévé tenné. Az
elmúlt húsz év nem a társadalmi kohé-
zió erősödéséről, hanem a szétesésről
szól. Megrázó állapotok tapasztalhatók
ma a magyar falvakban, és nem csak a
cigányság körében. 

– Ennek nyilván megvannak a szel-
lemi vonatkozásai is. Barankovics Ist-
ván azt írja egy helyütt, hogy a
demokrácia lelke a műveltség és az
erkölcs. A mögöttünk hagyott húsz év
sok mindenről szólt, ám ezek között
nemigen szerepelt a műveltség. Most
pedig ott tartunk, kultúrát kellene vál-
tanunk, legalábbis a kultúra tágabb,
a mindennapi élet egészét átható ér-
telmében – gondolhatunk itt a manap-
ság oly sokat hallott mondatokra,
minthogy vissza kell állítani a munka

Az elveket gyakorlattá kell tenni
A magyar kereszténydemokrácia hagyománya más, mint a nyugat-euró-
paié, míg utóbbi a polgárság politikai mozgalma, előbbiben kezdetektől
megjelent az alul lévők igazságának a megmutatása, az ő érdeküknek a
képviselete is – mondja Mészáros József. A Barankovics István Alapítvány
kuratóriumának elnökével, a nyugdíjbiztosító főigazgatójával az építkezés
fontosságáról, az alapítvány tevékenységéről és a magánnyugdíjrendszer
megszüntetéséről is beszélgettünk.

BRÉM-NAGY FERENC
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becsületét és hasonlók –, ám ez mű-
veltség, kultúra nélkül elég nehézkes-
nek tetszik…

– Ralf Dahrendorf 90-es bonmotja
szerint, egy politikai rendszert hat
hónap alatt le lehet váltani, egy gaz-
dasági rendszert hat év alatt át lehet
alakítani, a társadalmi átalakuláshoz
hatvan év kell. Ma már látjuk, ezek az
időintervallumok erősen alábecsültek.
A mi civilizációnknak a vezérlő csil-
laga a rövid távon elérhető boldogu-
lás, ezért mi csodát akarunk építeni
egyik napról a másikra. Gyakorta el-
marad a jövő érdekében történő cse-
lekvés, amikor egy kicsit lépünk előre,
és csak sokkal később látjuk az ered-
ményét. Nagyon sok ügyben vagyunk
így. Lerövidült az  időhorizont. Ez
persze nem kizárólag a mi problé-
mánk, általában is beszélhetünk erről
a modern civilizáció esetében. Gon-
doljunk bele, annak idején, akik el-
kezdték egy katedrális építését,
biztosak lehettek benne, hogy nem lát-
ják majd készen, ám ettől még el-
kezdték. Tudomásul kellene venni,
hogy nagyon sok építkezésnek hosszú
időhorizontja van, és ebben nem
adunk esélyt magunknak. 

– Benne lehet ebben a megveretett-
ség is. A kommunizmus nagyon gyor-
san épült ki, nagyon sokak veszítettek.
Nyilván a bukásakor érthető igény
volt, hogy nekik gyorsan szolgáltassa-
nak igazságot…

– Nagyon sok ez ügyben az öncsa-
lás a magyar társadalomban. Valaho-
gyan és valamiért nem vált a
mindennapok részévé a segíts maga-
don, az Isten is megsegít mondás. Az,
hogy nem tiszták a falvak, az nem
fátum, az csak igény és odafigyelés
kérdése, ami azt jelenti, hogy szeret-
nénk rendezettebb világban létezni.
Nagyon sok ilyen apró dologban na-
gyon gyengék vagyunk.

– Ön a Barankovics István Alapít-
vány kuratóriumának az elnöke. Ez
jelen pillanatban a KDNP pártalapít-
ványa, de mint ilyen, nem előzmények
nélkül való…

– Barankovics István Alapítvány
volt korábban, de akkoriban még nem
páralapítványként működött, hiszen
ez a forma még nem létezett, hanem a
KDNP szellemi háttérintézménye
volt, amit Zoltán bátyám hozott létre
és a német kereszténydemokrata ala-
pítványok támogattak. Jól működő
képzőhely volt, elég sok kiadványt is
megjelentetett. A szakadást követően,
kimentendő az értékeket megalakult
a Barankovics Akadémia Alapítvány
– ma is létező intézmény, amelyik a
kereszténydemokrácia háttérintézmé-
nye kívánt lenni, amely meglehetősen
mostoha körülmények között, ám ma
már elmondható, hogy jól működött.
Aztán mikor lehetőség adódott, újjá-
alakult a Barankovics István Ala-
pítvány, tekintettel arra, hogy a

Giczy–Füzessy tandem felélte és fel-
számolta a korábbit, így a név sza-
baddá vált.

– Hogyan írható le az alapítvány
működése?

– Nagyon szerteágazó tevékenysé-
get végez. Kissé szerénytelenül azt is
mondhatnám, hogy Zoltán bátyám
alapítói akarata szerint jár el, kevés
pénzből sokféle dolgot hoz  létre.
Betölt egyféle kulturális missziót,
másfelől kereszténydemokrata képzé-
seket, rendezvényeket támogat szerte
az országban. Harmadrészt program
adó szakmai műhelyként is működik,
sok kérdésben konkrét javaslatokkal
jelentkezett. 

Az alapítvány kicsi, két munka-
társa van. Kevés pénzzel rendelke-
zünk, rendezvényeket is csak ke-
véssel tudunk támogatni, sokkal in-
kább katalizátori a szerepünk, mint fi-
nanszírozói. Más egy milliárdos
alapítvány horizontja, mint egy tíz-
milliós nagyságrendűé. 

– Elnökként elégedett az említett
keretek közötti tevékenység hatásával?

– Úgy gondolom, nagyon fontos
az ifjúság bevonása a közéletbe. Ha
ma valaki megnézi, hány fiatal van a
magyar felsőoktatásban, és közülük
mennyien mutatnak közéleti aktivi-
tást, elborzad. A helyzet sírnivaló.
Ezen próbált változtatni az alapítvány,
részleges sikerrel. Van még mit ten-
nünk. Ezért támogatjuk a Baranko-
vics Akadémia Alapítványt, amely
jelenleg az IKSZ háttérintézménye, és
ezért jelent prioritást az IKSZ támo-
gatása is.

– Ön 1998 és 2002 között a nyug-
díjbiztosító főigazgatója volt és az
jelen pillanatban is. Nem túlzás azt
mondani, hogy a második Orbán-kor-
mány eddigi idejének egyik legzajo-
sabb problematikáját a magánnyug-
díjpénztári rendszer körüli történések
adták…

– A magánnyugdíjrendszer  kap-
csolatos vita elég sok hazugsággal
terhelt. Már a név is hazugság: ez egy
kötelező rendszer volt, ezt magánnak
nevezni jókora csúsztatás. Maga a
rendszer azért jött létre, hogy  a nyug-
díjbiztosításnak legyen egy fedezeti
lába, ami akkor lett volna indokol-
ható, ha itt nagyon fegyelmezett ál-
lamháztartási politika valósult volna
meg, hiszen ha ez adósságot gyárt,
akkor ez nem egy fedezetrendszer,
hanem adóssággép. A magánnyugdíj-
rendszer mintegy 12 százalékkal nö-
velte a GDP arányos államháztartási
hiányt. A magánnyugdíjpénztári rend-
szer nem a közjó érdekeit szolgálta,
hanem csak néhány pénzügyi csoport
hasznát. A rendszernek egyetlen ele-
me sem volt, amelyik betöltötte volna
azt a szerepet, amit feladata lett volna,
éppen ezért az átalakítása elkerülhe-
tetlen volt.

Keserves esztendő
Egy éve alakult meg a nemzeti

kormány. A választások után még
másfél hónap telt el formaságokkal
és az utolsó fél évük majd már
aligha hozhat érdemi változásokat,
sietni kell tehát.

A kormány első tette a Nemzeti
Együttműködés Nyilatkozatának ki-
bocsátása és kifüggesztése volt. Már
az első lépés elég volt ahhoz, hogy
hónapokra szóló tápot adjon az el-
lenzék lejáratási háborújának, és a
történet előre jelezte,  milyen ellen-
szélben kell a kormánynak a le-
gegyszerűbb kezdeményezést is
kommunikálnia. A választáson elért
kétharmados többség azonban
mindmáig elég volt arra, hogy min-
den nehézséggel, ellenállással és
gyűlölködéssel szemben létrejöjje-
nek azok az új keretek, amelyektől
várható az ország anyagi, szellemi
és erkölcsi talpra állítása.

Az új Fidesz–KDNP-kor-
mánynak – figyelmen kívül
hagyva a má-
sodik világhá-
ború milliós
emberveszte-
ségét – szinte a
háború utáni
kormányokra
váró nehézsé-
gekkel kellett
szembenéznie.
A gazdaság romokban, az állam a
csőd szélén. Nem működő köz-
igazgatás, nemzetközi elszigetelt-
ség és ellenszenv, szélsőjobb és
szélsőbal arculattal való gyanúsít-
gatások, szakemberek tömeges
emigrációja, munkanélküliség, a
gyűlölködő ellenzék külföldről in-
dított lejárató hadjáratai, korrupció,
láthatatlan külső-belső kapcsolati
viszonyok és a választási ígéretek
teljesítésének kényszere, a megörö-
költ, közismerten teljesíthetetlen
költségvetés szerinti gazdálkodás.

Mindezek közül ez a legutolsó
okozta a kormánytámogatók szá-
mára a legtöbb fejtörést: Honnan,
miből lesz mindehhez fedezet?

A kormány figyelemreméltó
pénzügyi manőverek sorát vitte
véghez, hogy talpon tudjon ma-
radni. Ezek némelyike egészen új
és nagyon merész volt. Először is
lefolytatta a kormány aktuális tár-
gyalását a Nemzetközi Valutaalap-
pal, kötelezettséget vállalt az előző
kormányok felelőtlen hitelfelvéte-
leinek törlesztésére, de a további-
akban nem tartva igényt hiteleire.
Ennek későbbi kedvező következ-
ménye az lett, hogy azóta a kor-
mány a piacról tudja fedezni a

működéséhez szükséges kölcsönö-
ket kötvénykibocsátással, nem
szorul az ellenséges nemzetközi
intézmények kegyeire. Ezt köve-
tően a kormány adót vetett ki a
bankokra és a nyereséges nemzet-
közi konszernek hazai vállalkozá-
saira. Az első pillanatok meg-
rökönyödése után az érintettek tu-
domásul vették nyereségük meg-
nyirbálását, még a következő évekre
is vállalták ezt a terhet. Ezzel pár-
huzamosan a kormány bejelentette
a magánnyugdíjpénztárak államosí-
tását. Ezt a lépést valójában az EU-
nak az a magatartása váltotta ki,
amellyel nem engedélyezte a nyug-
díjalapok beszámítását az éves költ-
ségvetés aktívumába. Ezeket a
döntéseket a széles belső közvéle-
mény támogatta.

Az elmúlt naptári év végének
legnagyobb csatáját a médiatör-
vény körüli ál-felháborodás kel-
tette. Ez teljesen alaptalan

nemzetközi bea-
vatkozási kísér-
letekhez vezetett
az EU-ban, de
végül a magyar
kormány határo-
zottsága minden
támadást vissza-
verve felülkere-
kedett. Végül

pedig sikerült a súlyos hiányokkal
fenyegető költségvetést minimális
túllépéssel teljesíteni, rácáfolva a
rosszindulatú hírekre.

Az új év Magyarország EU-el-
nökségének jegyében indult. Ez
újabb támadási lehetőségeket kí-
nált az ország, illetve a kormány és
a jobboldal belső és külső ellenfe-
leinek, ellenségeinek. Ezzel egy-
idejűleg életbe lépett a kettős ál-
lampolgárságot biztosító törvény
végrehajtása. Vészjóslatok keltek
szárnyra az ország és a kormány
teljes alkalmatlanságáról az EU-el-
nökséggel kapcsolatban. Újabb és
újabb teljesen eredménytelen tá-
madások indultak a médiában és az
EU-parlamentben, sokat ártva a
magyar közvélemény szemében az
EU tekintélyének.

Mindeközben a kormánynak si-
került megőriznie mai napig biztos
kétharmados többségét a parla-
mentben és támogatottságát a köz-
véleményben. Annak ellenére,
hogy a szavazók többsége átmene-
tileg elfordult a közélettől, a tény-
leges választók szilárd többsége
továbbra is a kormány mögött áll.

d-y-ó

A kormány figyelemre-
méltó pénzügyi 

manőverek sorát vitte
véghez, hogy talpon

tudjon maradni. 
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Ez egyszerűen annyit jelent, hogy
természetéből adódóan más tudo-
mány a fizika, mint a történelem; a
matematika, mint az irodalom. A
közgazdaságtan kiinduló pontja az a
feltételezés, hogy az emberek „racio-
nálisan viselkednek”, amin haszo-
nelvűséget ért. Ez abszolutizálva
már antropológiai tévedés. Ugyanis
miért racionálisabb, vagy ha tetszik
„haszon-maximalizálóbb” egy ban-
kár, mint egy karmelita szerzetes?
Végül is van-e hosszabb távú és nye-
reségesebb befektetés, mint az örök-
kévalóság? Vagy miért racionálisabb
és hasznosabb a pénzemet rész-
vénybe fektetni, mint pl. a csalá-
domba azzal, hogy elmegyünk a
gyerekekkel nyaralni? A gyerek ta-
níttatásába, összetartó élményekbe
vagy a szellemi-lelki javakba fekte-
tett pénz, munka, idő miért lenne ke-
vésbé racionális vagy hasznos? Csak
más koordináta rendszerben mérhető
az értéke. Ebben az összefüggésben
hangsúlyoztam az antropológiai for-
dulat fontosságát. A közgazdaságtan-
nak, szociológiának, stb. megvan a
saját illetékességi területe, de ha élet-
és világmagyarázat próbál lenni,
mint ami például a marxizmussal tör-
tént, az – szigorúan tudományos

szempontból – tudománytalan. Poli-
tikailag pedig mindez azt jelenti,
hogy a gazdasági szempontok legi-
timek a gazdaságban, de a kizá-
rólagos gazdasági megközelítés ille-
gitim pl. a kultúrában, az oktatásban
vagy a családpolitikában. Sőt, a gaz-
daságnak is millió olyan nem gaz-
dasági természetű előfeltétele és
vetülete van, ami szoros értelemben
nem gazdasági természetű. Például
az erkölcs.

Tudom, hogy nem nyilatkozik
személyes dolgokról, mondván, más
a magánélet és más a közélet. Mégis
hadd kérdezzem meg azzal kapcso-
latban, hogy többször halálosan
megfenyegették. A napokban is.
Nem fél?

Nézze, nem hagyom magam meg-
félemlíteni. Ha valakit meg lehet fél-
említeni, és ez befolyásolja a döntéseit,
akkor jobb, ha abbahagyja a politikát.
Négy különböző természetű fenyege-
tést kaptam az évek során. Belpolitikait
– részint a rendszerváltozáskor öreg
bolsevikoktól, részint akkor, amikor a
KDNP-ből egyedül voltam a parla-
mentben és Gyurcsánnyal harcoltam –,
ezeket nem érzem komolynak. Nem-
zetpolitikait – szomszédos országok
szélsőségeseitől, magyar-gyűlölő sovi-
nisztáitól –, ez is kezelhető. Aberrál-

taktól – például homoszexuális szer-
vezetek aktivistáitól, akik azért gyű-
lölnek, mert megakadályoztuk az
Országgyűlésben és az Alkotmánybí-
róságon, hogy házasodhassanak és
gyerekeket fogadhassanak örökbe.
Közülük egyet a házunkban fogott el
a rendőrség… Ez nehezebb ügy, mert
ők beteg emberek. És a destruktív
szektások – akik meg azért gyűlöl-
nek, mert kitettük őket az egyház ka-
tegóriából, és mert katolikus vagyok
a közéletben. Például azután is élet-
veszélyesen megfenyegettek, amikor
azt nyilatkoztam, hogy amíg én mi-
niszter vagyok és a KDNP parlamenti
párt, addig a szcientológia nem lesz
egyház Magyarországon. Ez valóban
kockázat, de újra megismétlem: a
szcientológia nemzetbiztonsági koc-
kázatot jelent a hazának, ezért nem
lesz egyház Magyarországon.

Mindez „csak” ilyen fenyegetése-
ket jelent?

Dehogy. Ez csak egy kis része…
Ez a történet ezekbe az említett kö-
rökbe tartozó – vagy zsoldjukban álló
– újságírók hazugságairól és a blog-
gerek gyalázkodásáról szól. De hát
ezt megszoktam. Megjegyzem, ezek-
nek a figuráknak a rágalmazása és
gyalázkodása egyfajta útjelző, hogy:
jó úton járok.

Nem hagyom magam megfélemlíteni

Jóváhagyták 
a köznevelési 

törvény tervezetét

– Folytatás a 1. oldalról –

Megtárgyalta és jóváhagyta a kor-
mány augusztus 31-én a köznevelésről
szóló törvény tervezetét. Hoffmann
Rózsa a koncepciójából kiemelte,
hogy ezentúl a pedagógiai programo-
kat, házirendet a tantestületek fogad-
nák el, és fenntartói jóváhagyásra
nem lenne szükség.

Hoffmann Rózsa augusztus 23-án
jelentette be, hogy elkészült a két új
oktatási törvény koncepciója, a szük-
séges politikai egyeztetések lezajlot-
tak. Az oktatási államtitkár akkori
tájékoztatása szerint a változtatások a
következő tanévben életbe léphetnek.
Elmondta azt is, hogy országjárás kez-
dődik majd, amelynek keretében az
érintettek megismerhetik a koncepció-
kat. Az új, a köznevelés rendszerét sza-
bályozó törvénnyel kapcsolatban úgy
fogalmazott: jelenleg túlszabályozott-
ságban vergődik a közoktatás, ezért
egy lazább keretszabályozást szeretné-
nek, és nagyobb döntési lehetőséget
adnának a szakemberek kezébe.

3200-3500 
új bölcsődei 

férőhely létesülhet 

Nyolc és fél milliárd forintból min-
tegy 3200-3500 új bölcsődei férőhely lé-
tesülhet 2013 végéig országszerte –
jelentette be augusztus 26-án  Soltész
Miklós a főváros XVI. kerületében, ahol
egy új bölcsődét avattak fel. A szociális
államtitkár elmondta, hogy ez az összeg
mintegy 40 bölcsőde támogatására lesz
elegendő, és a vonatkozó pályázati kiírás
várhatóan augusztus végén, szeptember
elején jelenik meg a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) honlapján.

Soltész Miklós megjegyezte: Sal-
gótarjánnak eddig például nem volt
bölcsődéje, de ezzel a pályázattal lé-
tesülhet. Az államtitkár szólt arról is,
hogy további 7 milliárd forint áll ren-
delkezésre 6 régióban családi napkö-
zik és egyéb gyermekjóléti ellátások
fejlesztésére. A fejlesztések szintén
2013 végéig valósulhatnak meg, és a
pályázati kiírásokat az NFÜ honlap-
ján lehet majd elérni.

FORRÁS: KDNP.HU

FORRÁS: KDNP.HU

Orbán Viktor álláspontja szerint két
százalék környékén lesz a gazdasági
növekedés az idén Magyarországon. A
miniszterelnök kijelentette: Magyaror-
szág még nincs kívül a veszélyzónán. 

Hangsúlyozta ugyanakkor: nem fog-
ják hagyni, hogy a válság árát az em-
berekkel fizettessék meg.

A kormányfő arról is szólt: kam-
pányba kezd a kormány, hogy minden
devizahiteles család pontos információ-
kat kapjon, tudhassa és mérlegelhesse,
igénybe kívánja-e venni az árfolyamgát
lehetőségét. A kormány arról is döntött,
hogy a Fészekrakó Program keretében
lakáshitelt felvettek is élhetnek az árfo-
lyamgát lehetőségével – közölte Orbán
Viktor.

A miniszterelnök felkérte a nemzet-
gazdasági minisztert, hogy készítsen je-
lentést, amely feltárja, és nyomon
követhetővé teszi, milyen út vezetett „a
biztonságos és támogatott forinthitelek-
től a kockázatos devizahitelezésig”.
Orbán Viktor elmondta: arra is felkérte
Matolcsy Györgyöt, állítson fel egy ott-
honvédelmi monitoring bizottságot,
hogy átláthatóvá és egységessé válhas-
son a törlesztőrészlet-számítási mecha-
nizmus a különböző bankoknál. Az
árfolyamgáttal élők törlesztőrészletének

növekedése 2015 után sem lehet több
mint 15 százalék – szögezte le a kor-
mányfő.

A kormány sem a korábban bejelen-
tett költségvetési hiányt, sem a további
államadósság-csökkentést, sem az ará-
nyos adórendszer kiépítését nem adja
fel – jelentette be a miniszterelnök,
hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a rög-
zített hiánymérték megtartása további
intézkedéseket igényel a kiadási és a

bevételi oldalon. További államadós-
ság-csökkentő lépések lesznek –
mondta Orbán Viktor. Úgy fogalma-
zott: „teljesen nyilvánvaló, hogy egy 3
százalékos gazdasági növekedésre be-
állított költségvetés esetében, ahol a
növekedés, úgy tudjuk, 2 százalék kör-
nyékén lesz, ott az egy százalékkal ala-
csonyabb költségvetési növekedés
miatt nyilvánvalóan keletkezik leg-
alább 100 milliárd forintnyi hiány”.

Ne az emberekkel fizettessék meg a válság árát

Nem rendült meg a
piac bizalma a magyar
gazdaságban, a kor-
mány kezelni tudja az
újabb nemzetközi pénz-
ügyi válság okozta
problémákat – hangsú-
lyozta a KDNP ország-
gyűlési frakciójának
vezetője Orbán Viktor
miniszterelnök bejelen-
téseit követően. A miniszterelnök a
devizaválsággal foglalkozó kormány-
ülés után azt mondta: az eurózóná-
ból induló pénzügyi válság súlyos
kihívást jelent Magyarországnak is.
Ezért rendkívül kedvezőtlen pénz-
ügyi, gazdasági környezetben kell

megkezdeni az őszi tör-
vényalkotási munkát.

Harrach Péter jó lé-
pésnek nevezte a deviza-
hitelek árfolyamgátjáról
szóló döntést. A frakció-
vezető közölte: az újabb
nemzetközi pénzügyi
válságból adódó problé-
mákat, így a várhatóan
90 milliárd forintos költ-

ségvetési csúszást, a kormány ke-
zelni tudja. Ez a különbség a
stabilitási alapból is fedezhető –
mondta, hozzátéve: az intézkedés
részletei a szeptember 7-én kez-
dődő Fidesz-KDNP frakcióülésen
dőlnek majd el.

A kormány kezeli a problémákat

– Folytatás a 1. oldalról –



AZÁNK
9

Hoffmann Rózsa beszédében kifej-
tette, hogy Szent István „túllátott a köz-
vetlen politikai célokon, de még az
uralkodóház sorskérdésein is, és prófé-
tai lélekkel ajánlotta az országot a Szűz-
anya oltalmába. Ezzel a nálunk még
alig-alig meggyökerező római katoli-
kus egyház híveinek régi-új istenanya
iránti szeretet-éhségét is kielégítette.
Azóta Magyarország, legyen bármek-
kora, Regnum Marianum.”

Az oktatásért felelős államtitkár ki-
tért arra, hogy a rendszerváltozást kö-
vetően régi reménységünk vált valóra,
amikor több évtized után sorsunkat
ismét a demokratikus, jogállamiságon
alapuló Európához kötöttük. De az
akkor erős Európa ma válságjeleket
mutat, és erőteljes átalakuláson megy
át. Az elmúlt félévben, amikor hazánk
mindenki által magasra értékelt kiváló
színvonalon töltötte be az unió soros el-
nöki tisztét, a gondviselésnek hála, tör-
ténelmi lehetőséget kaptunk a Szent
István-i örökség méltó folytatására.

Emlékeztetett arra, hogy az új Or-
szággyűlés megalakulását követően
azonnal nagy erőkkel megkezdődött a
törvényalkotás. Üzenetértékűnek ne-
vezte, hogy jó egy évvel ezelőtt a ket-
tős állampolgárságot lehetővé tevő

törvénnyel orvosoltuk az összmagyar-
ság kilenc évtizedes fájdalmát. Új
Alaptörvényünk pedig utat nyitott az
országunk újjáépítésének kereteket
adó sarkalatos törvények sora előtt.

A jövőépítés fontos lépései között
említette Hoffmann Rózsa, hogy elké-
szült a köznevelési rendszernek és a
felsőoktatásnak új kereteket szabó tör-
vénytervezetek szakmai munkaanyaga
is, ősszel gyorsított ütemben megszü-
lethetnek a magyar oktatás régi becsét
és hírnevét visszaadó törvények.

Az oktatásért felelős államtitkár
felhívta a figyelmet arra, hogy Ma-
gyarország nagy változások előtt áll,
és ez nem csak az oktatásra igaz.
Utóbbinál maradva azt mondta, hogy
az csődközeli állapotba került, innen
kell újjászervezni, hiszen az okta-
tás ügye nemzeti sorskérdés. „A
2011/2012-es tanév a nagy változások
előkészítésének éve lesz” – jelentette ki
Hoffmann Rózsa.

Beszéde végén az államtitkár kitért
az augusztus 20-ai ünnep változásaira,
elmondta, hogy a jelent a múlttal új Al-
kotmányunk időben és mélységében is
összeköti, ettől lesz egyben jogi szinten
is szerves folytatója az idegen eredetű,
mesterségesen kiagyalt szimbolika által
elfojtott, élő és túlélő történelmi kép-
rendszernek. 

– Folytatás a 1. oldalról –

Ezt kell tennünk nekünk is!

Semjén Zsolt hangsúlyozta: amikor
egy nemzetrész megőrzi saját kultúráját,
az egész magyarságnak és az egész em-
beriségnek egyaránt hatalmas szolgála-
tot tesz. Ha egyszer egy generáció a
nyelv, a kultúra örökségének átadását
megszakítja, akkor azt utána nagyon
nehéz helyrehozni.

A miniszterelnök-helyettes köszö-
netet mondott a díjazottaknak nemzet-
megtartó szolgálatukért. – Amit Önök
tesznek Erdélyben, Felvidéken, Kárpá-

talján, Délvidéken, vagy szétszórva a
nagyvilágban, a nyugati emigrációban,
azzal nemcsak a saját közösségüknek
adnak példát, hanem nekünk is, vég-
eredményben az egész magyarságnak
– fogalmazott.

A Kisebbségekért díjban részesült
Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egye-
sület volt elnöke (Románia), a Nagybá-
nyai Képzőművészeti és Kulturális
Egyesület (Románia), az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (Romá-
nia), Nagy József festőművész (Szlová-
kia). Elismerést vehetett át László
Sándor színész, rendező, az Újvidéki
Művészeti Akadémia osztályvezető ta-
nára, az Újvidéki Színház igazgatója
(Szerbia), a Szabadkai Népkör Magyar
Művelődési Központ (Szerbia), Pataky
András néprajzkutató (Horvátország),
Zadravec Szekeres Ilona tanár (Szlové-
nia), Pál Lajos népzenész (Ukrajna) és
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség. 

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – emelte ki Semjén
Zsolt, miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a Kisebbségekért díj át-
adásán az Országházban. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-he-
lyettes azt mondta: nemcsak saját nemzetünknek, hanem az egész
emberiségnek tartozunk azzal, hogy a saját kultúránkat, történelmünket,
nyelvünket megőrizzük. Különösen így van ez a nemzetiségi részeken az
egyes területek, tájegységek és a sajátos történelmi régiók örökségével.

Az emberiségnek tartozunk
kultúránk megőrzésével

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Dr. Ghiczy Tibor 1927. október 1-én
született a Sopron vármegyei Kapu-
váron. Elemi iskolát Kapuváron, 
a középiskolát a soproni bencés gim-
náziumban, majd a jezsuiták pécsi gim-
náziumában végezte. A Pázmány Péter
Tudományegyetem jogi karának hall-
gatója lett, 1951-ben jogi doktorátussal
fejezte be egyetemi tanulmányait. 

1989 novemberétől a Vas megyei
KDNP egyik fő szervezője, titkára,
majd ügyvezető elnöke. Nagy szerepe
volt abban, hogy az 1990-es ország-
gyűlési választásokon a párt Vas me-
gyében jó eredményt ért el. 1990-től a
KDNP Országos Intézőbizottságának

tagja, a következő évtől 1995-ig az In-
tézőbizottság titkára. 1994-ben a me-
gyei közgyűlés tagja és a megyei jogi
bizottság elnöke lett.A törvénytelen
vezetéssel szembeni ellenállás egyik
vezetője volt mind országos, mind me-
gyei szinten, a Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség vasi tagozatának
egyik szervezője. 

A párton belüli törvényes állapotok
helyreállításától 2010-ig a KDNP Or-
szágos Etikai Bizottságának elnöke,
jelenleg is tagja a párt Országos Vá-
lasztmányának és mindmáig a Vas me-
gyei, illetve a szombathelyi szervezet
egyik meghatározó személyisége.

Dr. Ghiczy Tibor olyan politikus,
aki a politikát, a közszereplést való-
ban a közösségért végzett szolgálat-
nak tekinti, akinek meggyőződése,
hogy a politika és az erkölcs nem csu-
pán a jelszavak, hanem a tettek szint-
jén is kéz a kézben kell, hogy járjon,
és példája annak, hogy ez ténylegesen
meg is valósítható.

A kereszténydemokrata értékrend következetes képviseletéért, a magyar tár-
sadalom meg nem alkuvó szolgálatáért, életútja elismeréseként augusztus 20.
alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át Dr.
Ghiczy Tibor Navracsics Tibor közigazgatási- és igazságügyi minisztertől.

Kereszténydemokrata életművek elismerése

-GH-

Dr. Csenger-Zalán Attila 1930. 
augusztus 14-én született Budapesten.
Középiskolába a budai Szent Imre
Ciszterci Gimnáziumba járt, a gimná-
ziumi évek alatt kezdte atlétikai 
pályafutását. Gátfutóként 1950-57 kö-
zött 21 alkalommal tagja volt a Ma-
gyar Atléta válogatottnak. 

1950-ben felvételt nyert az Eötvös
Lóránt Tudomány Egyetem jogi ka-
rára. Az egyetem elvégzését követően a

Villamos Kismotorgyár jogtanácsosa
lett. Az 56-os forradalom idején a vál-
lalati Munkástanács titkárává válasz-
tották.  A későbbiekben külkereske-
delmi vállalatok jogi, gazdasági ügyeit
intézte, majd a Magyar Hajó- és Daru-
gyár export főosztályát irányította.
1988-ban a Ganz Danubius Hajógyár
egyik vezérigazgató-helyettese lett.

1991 januárjában Antall József mi-
niszterelnök bonni nagykövetnek ne-
vezte ki. A diplomáciai tevékenységet
követően nyugdíjasként a KDNP kül-
ügyi osztályát vezette, majd Surján
László mellett elnökhelyettesként dol-
gozott. A magyar termékek támogatá-
sára másodmagával kezdeményezte a
Hazai Termék – Hazai Munkahely
Egyesület létrehozását.

1997-ben a „Pro Patria Összefogás
a Kereszténydemokráciáért” mozgalom
egyik alapítójaként, majd ügyvezető el-
nökeként rendszeresen szervezett nagy
látogatottságú előadásokat. 

2003-ban a KDNP ügyvezető fő-
titkárává választották, mely pozíciót
2008 végéig töltötte be. 2000 ősze óta
törökbálinti lakosként a helyi szerve-
zet elnöke. 

Magyarország érdekében végzett több évtizedes munkássága, külügyi szol-
gálata, életútja elismeréseként augusztus 20. alkalmából a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át Dr. Csenger-Zalán Attila
Navracsics Tibor közigazgatási- és igazságügyi minisztertől.

-MZS-

Idén kitüntetést kapott Dr. Rumszauer János és Kováts István, róluk 
következő lapszámunkban írunk.
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Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, a KDNP elnöke augusztus 18-
án, a látogatást megelőző, a program
részleteit ismertető háttérbeszélgeté-
sen a kelet-nyugati egyházi párbeszéd
szempontjából kiemelkedő jelentősé-
gűnek nevezte III. Senuda és az öt
kopt püspök magyarországi látogatá-
sát. Utalt arra, a magyar uniós elnök-
ség alatt a hazai diplomácia nagy
sikere volt, hogy a kopt kereszténye-
ket ért támadások kapcsán az unió
először ítélte el a keresztények elleni
atrocitásokat.

A miniszterelnök-helyettes a törté-
nész végzettségű egyházi vezetőről
szólva elmondta, hogy rendkívüli
műveltségű, a nyugati kultúrában is
otthonosan mozgó személyiség. 1956
és 1962 között teljes remeteségbe vo-
nult, majd 1971-ben választották pá-
pává. Az akkori hatalom 1981-1985
között száműzte, kolostorban élt.

III. Senuda mind a mai napig igen
intenzíven vesz részt a közéletben, az
Egyiptomot érintő kérdésekben sok-
szor ad hangot markáns véleményé-
nek. A kopt egyházban nagy öku -
menikus nyitást valósított meg, a ke-
leti ortodoxia képviselői mellett 2000-
ben találkozott II. János Pál pápával

is. Magyarországon 1996-ban járt,
szerzetesként látogatott Pannonhal-
mára.

Magyarországra érkezése után 
augusztus 19-én a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem
díszdoktorává avat-
ták III. Senuda kopt
egyházfőt Budapes-
ten. Az egyházfő az
intézmény bölcsé-
szettudományi kará-
nak oklevelét Fodor
György rektortól és
Erdő Péter bíboros-
tól vette át. 

Augusztus 20-
án hivatalos meg-
beszélésre érkezett
Semjén Zsolt nem-
zetpolitikáért fele-
lős miniszterelnök-
helyetteshez az Or-

szágházba III. Senuda. Előtte Schmitt
Pál köztársasági elnök fogadta a kopt
egyházfőt.

Kiemelkedő jelentőségűnek ne-
vezte a kelet-nyugati egyházi párbe-
széd szempontjából III. Senuda
magyarországi látogatását Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes,

KDNP elnök. Az egyházi diplomá-
ciáért is felelős miniszterelnök-he-
lyettes újságírók előtt azt mondta:
megkockáztatja a kijelentést, hogy a
nyugati kereszténység sorsára
hagyta a keleti keresztényeket. Ma-
gyarország igyekszik megtenni e
téren, amit lehet. A keresztényde-
mokrata politikus szavai szerint ne-
künk kettős feladatunk van, egyfelől
kiállni az üldözött keresztények mel-
lett, másrészt fontos a vallásközi pár-
beszéd. A kopt egyházi vezető a
vallásközi párbeszéd elkötelezett
híve, megtalálta az egyensúlyt a spi-
ritualitás és a közéletben való rész-
vétel között – emelte ki Semjén
Zsolt. Mint elmondta, III. Senuda
mind a mai napig megőrizte egye-
temi katedráját, részt vesz a tudomá-
nyos és a közéletben egyaránt,
emellett heti három napot kolostor-
ban tölt. Az egyházi vezető a találko-
zón  Kopt Ortodox Egyház Pajzsa
elismerést adott át Semjén Zsoltnak a
keresztényi élet szolgálatában végzett
tevékenységéért, a keresztényi szere-
tet, békesség és az emberi méltóság
védelmében kifejtett erőfeszítéseiért,
szociális, kulturális, emberi jogi mun-
kásságáért.

Hazánkba látogatott a kopt keresztény egyház feje
Az augusztus 20-i ünnepségek alkalmából Magyarországra látogatott 
III. Senuda kopt keresztény egyházfő és az egyház vezetése. Az egyházi vezetőt
– egyiptomi egyházi szóhasználat szerint kopt pápát – tavaly nyáron Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes hívta meg magyarországi látogatásra, amelyet
Orbán Viktor kormányfő ez év eleji egyiptomi látogatásakor megerősített.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

III. Senuda a kopt keresztény egyház püspökeivel 
augusztus 21-én felszentelte a kopt keresztény közösség
első magyarországi templomát Budapesten

Semjén Zsolt azt mondta: két téve-
dés él a nemzet gondolatával kapcso-
latban: az egyik felfogás szerint –
amely a balliberális gondolkodásra
jellemző –, a 21. században meghala-
dott a nemzeti lét, míg a szélsőjobb a
sovinizmust hirdeti.

„A magyar nemzetet az anyaor-
szági, a Kárpát-medencei és a nyugati
emigráció magyarsága alkotja, és csak
akkor maradhat fenn, ha a Kárpát-me-
dence és a nyugati emigráció magyar-

sága is meg tudja őrizni magyarságát
és „organikus közösségként tud lé-
tezni az anyaországi magyarsággal
együtt” – mondta  Semjén Zsolt, majd
kiemelte: az asszimiláció drámai
módon felgyorsult, melyet pusztán a
hagyományos támogatási formákkal
nem lehet megállítani. Úgy fogalma-
zott, a folyamat feltartóztatásához
„nagyon erős impulzus kell, ez pedig
az állampolgárság megadása a szava-
zati joggal, s ez utóbbi az, amely átél-
hetővé teszi az állampolgárságot”. A
miniszterelnök-helyettes azt mondta,

hogy a magyar állampolgársági tör-
vény előírásai támadhatatlanok, „min-
den passzusára van nemzetközi
precedens.”

A magyar állampolgárságot január
3-tól lehet kérelmezni egyszerűsített
honosítási eljárásban, amelyet az Or-
szággyűlés az elmúlt év május 26-án
hozott döntése tett lehetővé. 

A miniszterelnök-helyettes kitért
azokra a vádakra is, melyek szerint a
törvény konfliktusokat okozhat a kör-
nyező országokkal. Úgy fogalmazott:
„Erre az a válaszunk, hogy az emberi
jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket
soha többé nem rendeljük alá más or-
szág belpolitikájának. Az állampol-
gárság megadása egy adott ország
szuverenitása.” 

A nemzetstratégiáról és a kettős állampolgárság jelentőségéről beszélt elő-
adásában Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke augusztus 25-én Szentendrén, a Rákóczi Szövetség 23. nyári
főiskolás táborában. 

Nemzeti érdekeink szerint cselekszünk

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Tempfli József nyugalmazott nagyvá-
radi római katolikus megyés püspök 
augusztus 24-én Debrecenben Kósa
Lajos polgármester előtt letette a ma-
gyar állampolgársági esküt. A polgár-
mester megtiszteltetésként értékelte,
hogy a nyugalmazott püspök, Nagyvá-

rad első díszpolgára nemcsak a kérelmét
adta le Debrecenben, hanem ott tette le a
magyar állampolgársági esküt is.

„Otthonról érkeztem és hazajöttem”
– mondta meghatottan az eskütételt és a
Himnusz hangjait követően Tempfli 
József, megjegyezve, hogy ő sohasem
Magyarországra, mindig az anyaor-
szágba jön, ha ide vezet az útja. 

„Otthonról érkeztem és hazajöttem” 
FORRÁS: KDNP.HU

Wekerle Sándor „élete és példája bi-
zonysága annak, hogy lehet a kapott
talentumokat a haza javára kamatoz-
tatni” – mondta Semjén Zsolt augusz-
tus 26-án Móron, Wekerle Sándor
emlékművének avatásán. Nagy Bene-
dek alkotását az egykori miniszterel-
nök halálának 90. évfordulója alkal-
mából avatták fel szülővárosában.

A miniszterelnök-helyettes hangsú-
lyozta, hogy Wekerle Sándor első mi-
niszterelnökségének idején aranyalapúvá
tette a magyar nemzeti valutát, s akkor
született meg az az első átfogó egyház-
politikai törvény, amelynek „figyelembe
vétele megkerülhetetlen volt napjaink
törvényalkotási munkájában is”.

Wekerle Sándor harmadik minisz-
terelnöksége, koalíciós kormányzása
alatt dolgozták ki azt az adórendszert,
amelynek alapelve az egységesítés 
és az egyenlő teherelosztás volt. 
Törlesztve az utókor adósságát és
megbecsülve az általa végzett heroikus
munkát, a kormány „alapot nevezett
el” Wekerle Sándorról – tette hozzá 
a miniszterelnök-helyettes, a KDNP
elnöke.

Emlékművet állítottak
Wekerle Sándornak

FORRÁS: KDNP.HU, MTI




