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Európa 
nemzedéki 
válsága

Az Erzsébet-program
segíti a vagyon 
megőrzését

A kereszténydemokrácia 
értékei erősek, 
időtállóak

Család- 
és életvédelmi 
munkacsoport alakul

– Folytatás a 11. oldalon –

Siker az egyházi 
ingatlanrendezés

Harrach Péter felidézte az eddigi
kormányzati lépéseket az eladósodás
csökkentése érdekében, így a kilakol-
tatási moratórium bevezetését, az esz-
közkezelő létrehozását, a végtörlesztés,
az árfolyamgát lehetőségét, valamint a
kormány és a bankszövetség megálla-
podását. Rámutatott: a törlesztések ko-
moly gondot jelentenek napjainkban,
és sok család kerül csődközeli hely-
zetbe, vagy jut csődbe.

Kitért arra, hogy az Országgyűlés
április 2-án elfogadott egy határoza-
tot, amelyben felkéri a kormányt,
vizsgálja meg a magáncsőd beveze-
tésének lehetőségét. 

Családi csődvédelem bevezetését javasolja a Kereszténydemokrata Néppárt. Az elképzelés szerint ezzel azok élhetnének,
akiknek van esélyük segítséggel kilábalni nehéz helyzetükből. Harrach Péter frakcióvezető Bagdy Gáborral tartott jú-
nius 27-i sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a családi csődvédelem azoknak jelenthetne segítséget, akik törleszteni már
nem tudnak, de otthonuk elvesztése, vagy teljes ellehetetlenülésük még megelőzhető vagyongondnok közreműködésével.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Példátlan sikerként értékelte az el-
múlt húsz évben megvalósult egy-
házi ingatlanrendezést Semjén Zsolt
a témával foglalkozó konferencián
június 12-én, az Országházban. A
kormányfő kereszténydemokrata
helyettese, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke kiemelte, hogy az
egyházi ingatlanrendezés tényét
végig politikai konszenzus övezte, és
hogy végül minden ingatlan ügye
valamilyen egyetértéssel rendező-
dött, az nagy mértékben az 1991-
ben, Isépy Tamás igazságügyi
államtitkársága idején létrehozott
szabályozásnak köszönhető.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Munkahelyvédelmi akciót indít a kormány

Családi csődvédelem 
bevezetését javasoljuk

Noha „a magyar rögvalóság” az,
hogy szinte minden kérdésben kés-
hegyig menő politikai vita zajlik, az
ingatlanrendezés tekintetében min-
den kormány esetében konszenzus
volt, hogy ezt a folyamatot végig
kell vinni, és egyetlen kabinet sem
vonta kétségbe jogosságát – fejtette
ki Semjén Zsolt, aki szerint rendkí-
vül nehéz jogi és politikai viszonyok
között született meg az 1991-es tör-
vény az egyházi ingatlanok rendezé-
séről. A miniszterelnök-helyettes
felidézte Isépy Tamás akkori igaz-
ságügyi államtitkár szerepét, és azt
mondta: az akkor kimunkált sza-
bályozásnak köszönhetően az egy-
házak funkcionális ingatlanjaikat
visszakaphatták.

Nehézsége a folyamatnak ugyan-
akkor, hogy a működéshez szüksé-
ges, háború előtti vagyoni fedezet
nem került vissza – mutatott rá
Semjén Zsolt, utalva arra, hogy az
egyházi intézmények államiakkal
egyenlő finanszírozásával igyeke-
zett az állam, amennyire lehetett, a
problémát megoldani.

Jelezte, hogy mintegy nyolcezer
ingatlanról van szó, és egy-egy in-
gatlan története sokszor „monográ-
fia vastagságú”. Kitért arra is, hogy
bár az eredeti törvény 2001-es ha-
táridőt rögzített, de nyilvánvaló vált
az igénylések alapján, hogy a folya-
mat addig nem zárul le.

– Folytatás a 8. oldalon –

Arra kérte Orbán Viktor a magyar
parlament illetékes szakbizottságait, a
gazdasági és az alkotmányos kérdések-
kel foglalkozó testületeket, hogy ve-
gyék napirendre és kezdjék el tárgyalni
az Európai Unió elmúlt heti csúcstalál-
kozóján született döntésekről közzétett
dokumentumot. A kormányfő ezt napi-
rend előtti felszólalásában mondta az
Országgyűlésben a heti EU-s csúcsta-
lálkozóról beszámolva, hangsúlyozva,
hogy a mértéktartó bizakodás most in-
dokolt.

Orbán Viktor beszélt ugyanakkor
arról is – utalva a Londonban felme-
rült súlyos bankcsalások gyanújára –,
hogy a nyugati világ újabb, és talán

minden korábbinál nagyobb ütést ka-
pott saját pénzrendszerétől. Európa
képtelen visszavenni a pénzvilág fe-
letti ellenőrzést – értékelte, majd arra
kérte az Országgyűlés szakbizottságát,
hogy e fejlemények Magyarországra
gyakorolt hatását is vizsgálja meg.

A miniszterelnök győzelmeként ér-
tékelte a Magyarországnak szánt felzár-
kóztatási támogatások felfüggesztéséről
szóló döntést. Szerinte az elmúlt két év
azt bizonyította, hogy „más úton járunk,
mint Európa, de kiderült: ez az út szá-
munkra járható és sikeres”. A kor-
mányfő napirend előtti felszólalásában
azt mondta: az ország két évvel ezelőtt a
pénzügyi szakadék szélén állt, hajszál-
nyira az államcsődtől. 

Tízpontos munkahelyvédelmi akciótervet jelentett be július 2-án napirend előtti felszólalásában az Országgyűlésben
Orbán Viktor. A kiemelt munkavállalói csoportoknál csökkentik a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hoz-
zájárulást százezer forintos bruttó bérig. Köszönetet mondott a nemzetgazdasági miniszternek, a gazdasági bizott-
ságnak és a Fidesz-KDNP-frakciószövetségnek, amiért kidolgozták azt a megoldást, amellyel a pénzügyi tranzakciós
illeték megteremti az akciótervhez szükséges forrásokat.

– Folytatás a 10. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MNO.HU



AZÁNK
2

Elfogadta az EP az uniós 
büdzsével kapcsolatos álláspontját

Elismerés a magyar–egyiptomi 
kapcsolatok fejlesztéséért

Nagy többséggel elfogadta július 4-én az Európai Parlament plenáris ülése az
Európai Unió 2013-as költségvetésének első tárgyalására vonatkozó EP-man-
dátumot. A szavazással kapcsolatban Surján László, az Európai Parlament
kereszténydemokrata alelnöke elmondta: Az Európai Parlament ellenzi a ki-
fizetések szintjének csökkentését. A képviselő szerint „a 2013-as költségvetés-
nek hozzá kell járulnia Európa gondjainak a megoldásához”.

Az Európai Bizottság javaslata sze-
rint 2013-ban az ideinél csaknem 7 szá-
zalékkal többel, 138 milliárd euróval
gazdálkodhatna az
Európai Unió. Az
„uniós kormány” a
tervezetet tavasszal
ismertetve kiemelte:
a szokatlanul magas
emelkedés oka,
hogy jövőre befeje-
ződik a jelenlegi hét-
éves költségvetési
időszak (2007-2013)
az unióban, és emiatt felhalmozódnak a
kifizetési esedékességhez érkező pénz-
ügyi kötelezettségvállalások. Az uniós
tagországok közül többen viszont so-
kallják a tervezett kiadásnövekedést,
minden bizonnyal szem előtt tartva azt,
hogy a jövő évi számok kihathatnak a
2014-ben kezdődő keretköltségvetésre.

A szavazással kapcsolatban Surján
László, az Európai Parlament keresz-

ténydemokrata alelnöke elmondta: Az
Európai Parlament ellenzi a kifizetések
szintjének csökkentését. Minden, a ko-
héziós politika finanszírozásának meg-
nyirbálását célzó kezdeményezés az EU

érdekeivel ellenté-
tes, mivel különösen
veszélyeztetné Eu-
rópa gazdasági fel-
lendülését.

Surján László
szerint „a 2013-as
költségvetésnek
hozzá kell járulnia
Európa gondjainak a
megoldásához. Vá-

laszt kell adnunk a munkanélküliség nö-
vekedésére és a termelés csökkenésére.
Az uniós költségvetés kohéziós prog-
ramjai ebben bizonyítottan hatékonyak,
a kohéziós politika a válságkezelés leg-
jobb uniós szintű motorja”.

A jövő évi költségvetésről az uniós
intézmények között folytatott egyeztetés
nyomán a tervek szerint ősz végén szü-
lethet megállapodás.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, a KDNP elnöke Dr. Mona Lotfi Zaki Wahbát, a Global Strate-
gic Consultants tulajdonos-vezérigazgatóját a magyar-egyiptomi kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. 

A kitüntetett családjának évtizedekre
visszanyúló a kapcsolata hazánkkal,
édesapja importálta az 50-es és 60-as

években Egyiptomba a Ganz motorvo-
natait. Dr. Mona Lotfi Zaki Wahba a
kairói Amerikai Egyetem oktatója. Fo-

lyamatosan dolgozik a magyar-egyiptomi
gazdasági kapcsolatok előmozdításáért,
cége – a Financial Times egyiptomi part-

nere – együttműködési megállapodást kö-
tött az Atlasz Word Travel magyar utazási
irodával a hazánkba irányuló felsőkate-
góriájú egyiptomi gyógyturizmus fellen-
dítése céljából. Politikai és üzleti

kapcsolatai révén segítséget nyújtott
Orbán Viktor kairói miniszterelnöki láto-
gatásának előkészítéséhez. Médiakap-
csolatainak köszönhetően az egyiptomi
média figyelme is megnövekedett Ma-
gyarország iránt.

-G.H.-

A válság mibenlétét azért szük-
séges pontosan leírni, hogy meg-
értsük, mi is történt velünk
Európában az utóbbi 20–60 évben,
és ha megértettük, akkor tudunk
történelmi megoldások után nézni.
Az európai válság alapvetően gaz-
dasági-pénzügyi és politikai ter-
mészetű, de van egy olyan kö-
rülmény, ami a nagy euro-zónabeli
katasztrófa esélyének árnyékában
elkerüli a figyelmünket. Ez pedig
maga az európai elit – a politikai
elit – válsága. Mire gondolok? 

Lassan hetven éve az európai
egység gondolata még egy egyete-
mes, társadalmi projektnek indult
az európai kereszténység hagyo-
mányain. Ennek alapján mondta
Robert Schumann, hogy Európa
jövője vagy keresztény lesz, vagy
nem lesz. 

Schumann a keresztény erköl-
csön nyugvó Európát látta a leg-
szélesebb társadalmi szolidaritás
megvalósítójának, és az európai

népek és szuverén nemzetek integ-
rációját is egyfajta katolikosz,
tehát egyetemes megoldásnak gon-
dolta.

Tudjuk, hogy a háború utáni elit
az európai integrációban látta a
biztosítékát annak, hogy egy újabb
kataklizmát el lehessen kerülni.
Béke, demokrácia, versenyképes
piacgazdaság – ez a hármas cél-
rendszer volt az egységesülő Eu-
rópa törekvése. Mert annak, aki a
háborút átélte, annak a béke min-
dennél fontosabb volt. Az a nem-
zedék a gyermekeinek is átadta ezt
az érzést, de ahogy követték egy-
mást a generációk, enyhült a hábo-
rús trauma hatása. Az unokák
szemében a második világháború
már semmivel sem valóságosabb,
mint a keresztes háborúk voltak.

Ez a háborús élményektől már
nem érintett új nemzedék az ezred-
forduló után lépett színre, de köz-
ben csökkentek az integráció
kézzelfogható előnyei, és nőni kez-
dett az elit és a választópolgárok
közötti szakadék. A társadalmi in-
tegráció vízióját, főként gazdasági
érdekek homályosították el. Az új

elit kényelmessé vált, és egyre ke-
vésbé találkozott az európai polgá-
rok napi gondjaival. Tanúsítják ezt
az integrációt lefékező népszava-
zások, az ír, a holland, stb. És ezt
tanúsítja az európai parlamenti vá-
lasztásokon való részvételi arány
fokozatos csökkenése.

Európát ma a nagy generáció
unokái irányítják. Béke van és de-
mokrácia – viszont veszélyben a
versenyképesség. Ezért ennek a
generációnak az Európai Unió egy
gazdasági elitprojektté vált, a mai
vezetők elvesztették kapcsolatukat
az emberekkel. S eközben az euró-
val és a pénzügyi integrációval Eu-
rópa olyan helyzetbe lavírozta
magát, amelyben egyre nagyobb a
távolság aközött, amit tenni kell,
illetve aközött, amit a választópol-
gárok hajlandók elviselni. Ez a mai
európai politikai elit saját belső
válsága.

Nagy hiba volt ráadásul lebe-
csülni a nemzetállamok erejét, sze-
repét. Az európaiak többségének
identitásában a nemzeti elem a leg-
erősebb. Az unió máig lebecsüli a
nemzeti kisebbségi kérdéseket is,

ebből látszik, hogy a vezető brüsz-
szeli elit maga sem érti a népeket.
Ennek könnyen az lehet a követ-
kezménye, hogy válság idején a
polgárok megvonhatják az európai
elit támogatását.

A mi szempontunkból az lehet
a tanulsága a folyamatnak, hogy
egy elitprojektben nem szabad
részt venni. Vissza kell térni az
európai egység alapgondolatához,
az európai polgároknak, az euró-
pai népeknek politikai erőszaktól
mentes megoldásokat kell kí-
nálni. Olyan lépéseket, amelyek-
kel azonosulni tudnak. És vissza
kell térni a kereszténydemokrata
politika alapvetéséhez, a legtel-
jesebb egyetemes szolidaritás el-
véhez.

Ezért mindazok, akik a háborús
és a kommunista borzalmakat még
látták, átélték, figyelmeztessenek
bennünket, az unokák politikai ge-
nerációját, hogy ne essünk az eu-
rópai politikai elit hibájába. 

Mert az új Európa nem lehet ki-
zárólag elitprojekt, ha pedig az
marad, törvényszerűen el fog
bukni.

PÁLFFY ISTVÁN
(NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS. 

ELHANGZOTT A MAGYAR 
ORSZÁGGYŰLÉSBEN, 2012. JÚLIUS 2-ÁN.)

Európa nemzedéki válsága
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A találkozót
követő közös
sajtóértekezleten
Berényi József,
az MKP elnöke
elmondta: pártja
szeretné szoro-
sabbra fűzni
kapcsolatait a

KDNP-vel, a mostani találkozóra e cél-
kitűzés jegyében került sor. „Eddig in-
kább a Fidesszel építettük szorosabban a
kapcsolatokat, de most ezt szeretnénk ki-
egyensúlyozni" – fogalmazott az MKP
elnöke. Rámutatott: pártja számára prag-
matikus szempontból is fontos a KDNP,
hiszen a határon túli magyarokkal kap-
csolatos politikát Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a KDNP elnöke
irányítja.

Berényi József elmondta: tájékoztatta
partnerét az MKP, a Szlovákiai Magya-
rok Kerekasztala és a Most-Híd között a
„kisebbségi minimumról" folyó tárgya-
lásokról. Rámutatott: a szlovákiai ma-
gyarság legfontosabb törekvéseit
összegző alapelvrendszert várhatóan már
szeptemberre sikerül véglegesíteni.

Szó esett az Európai Néppárt közelgő
tisztújításáról is. Berényi ennek kapcsán
hangsúlyozta: a vezetőválasztás idején
szeretnék úgy összehangolni a Fidesz, a
KDNP és az MKP európai parlamenti
képviselőinek szavazását, hogy olyan el-
nöke legyen a néppárti frakciónak, „aki
szívén viseli a kisebbségek ügyét".

Rubovszky György hangsúlyozta: a
KDNP számára a külhoni magyar poli-
tika vonatkozásában az etnikai alapon
szervezett pártokkal való kapcsolattartás
az elsődleges. Hozzátette: a KDNP-frak-
ció ezért – vélhetően már az ősz folya-
mán – kihelyezett ülést tart Révko-
máromban az MKP politikusainak rész-
vételével. A frakcióvezető-helyettes a ta-
lálkozót követően Bugár Bélával, a
Most-Híd szlovák-magyar párt elnöké-
vel is beszélt. Rövid találkozójukon szót
ejtettek a szlovákiai magyarság megma-
radása érdekében teendő lépésekről.

A Magyar Koalíció
Pártja szorosabbra
fűzné kapcsolatait 

a KDNP-vel

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

-AB-

A Kereszténydemokrata Néppárt és a
Magyar Koalíció Pártja közötti kap-
csolatok szorosabbá fűzéséről, az úgy-
nevezett „kisebbségi minimumról",
valamint az Európai Néppárt közelgő
tisztújításáról is tárgyalt június 22-én
Pozsonyban Rubovszky György, a
KDNP frakcióvezető-helyettese, párt-
ügyész az MKP vezetőségének több
tagjával. Az MKP számára azért is
fontos a KDNP, mert a határon túli
magyarokkal kapcsolatos politikát
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, a KDNP elnöke irányítja.

A Kereszténydemokrata Néppártnak elemi érdeke és egyúttal feladata is most, hogy támogatóinak táborát növelje, még-
pedig az értékrendjét elfogadó, de eddig a politikától távolálló, vallását gyakorló polgárok mozgósításával – mondja
Horváth László, a KDNP Budapest III. kerületi szervezetének elnöke.

„Szükség van fiatalokra, 
középkorúakra, nyugdíjasokra is”

A megkezdett út iránya jó

„A Kereszténydemokrata Néppárt
Budapest III. kerületi szervezetének az
önkormányzati rendszer létrejötte óta
minden ciklusban volt képviselője. A
2010. október 3-i önkormányzati vá-
lasztásokon a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség mind a tizenhat egyéni
körzetben győzött” – mondja az elnök.

Két kereszténydemokrata képvi-
selő van a huszonkét tagú Óbuda-Bé-
kásmegyeri Önkormányzatban: az
elnök, Horváth László, aki idősügyi ta-
nácsnok, az egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizottság elnöke is
és tagja az oktatási és sport bizottság-
nak, illetve Sáringer Kálmán, aki
három testületben is – a pénzügyi és
vagyonnyilatkozatkezelő, a kulturális,
civil és kisebbségi és tulajdonosi, a vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottság – dolgozik. Rajtuk kívül még
Takács Andrea vesz részt külsős bi-
zottsági tagként az egészségügyi, szo-
ciális és lakásgazdákodási bizottság
munkájában.

A tagság számát és életkori összeté-
telét firtató kérdésre Horváth László el-
mondja, a III. kerületi szervezetnek
ötvenhárom tagja van, ebből tíz pártoló
tag. A tagok többsége ötven év feletti,
de azért vannak fiatalok is, és jelen van
a kerületben az Ifdjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség is. „Minden hó-
napban tartunk taggyűlést” – mondja

az elnök. „Minden hónap
első keddjén a Selyemgom-
bolyítóban Keresztényde-
mokrata Fórum címen
nyilvános találkozókat ren-
dezünk. 2011 őszén az ok-
t a t á s p o l i t i k á v a l
foglalkozunk, 2012 első fé-
lévében a gazdaságpolitiká-
ról és a társadalom erkölcsi
állapotáról hallgattunk előadásokat.
Vendégeink voltak Botos Katalin,
Botos József, Kozma Imre, Beer Mik-
lós, Varga István.”

A Budapest III. kerületi KDNP-nek
2011 augusztusa óta
van párthelyisége, III.
kerület Váradi u. 17-
ben. Az elnök szerint
ez új lehetőségeket és
új felelősséget ró alap-
szervezetre, a pártiroda
a politikai munka szer-
vezéséhez szükséges
teret biztosítja.

A kerületi alapszer-
vezetben folyó munka elismerése is
volt, hogy 2010-ben Dr. Pintér Endre
Óbuda Díszpolgára címet kapott, idén
Dr. Szabados Pált Pro Óbuda díjjal tün-
tették ki. Május 5-én, Óbuda Napján a
díjátadáskor Bús Balázs polgármester
beszédében kiemelte, hogy Dr. Szaba-
dos Pál „Óbuda közéletében a keresz-
tény szellemiség széles körben való
terjesztéséért és megerősítéséért vég-

zett tevékenysége elismeré-
seként kapta a díjat. „Koráb-
ban mindkét tagtársunk az
Óbuda-Békásmegyeri Ön-
kormányzat képviselője
volt” – mondja Horváth
László.

A jövő feladatairől
szólva Horváth László kie-
meli: „A Kereszténydemok-

rata Néppártnak elemi érdeke és
egyúttal feladata is most, hogy támo-
gatóinak táborát növelje, mégpedig az
értékrendjét elfogadó, de eddig a po-
litikától távolálló, vallását gyakorló

polgárok mozgósításával. Szükség
van fiatalokra, középkorúakra, nyug-
díjasokra is, akik aktívan, keresz-
ténydemokrata identitással részt
vesznek a helyi politikai életben.
Fontos, hogy a taglétszám növelése
ne a Fidesz rovására történjen, hanem
új közéleti felelősséget vállaló, morá-
lisan feddhetetlen polgárok mozgósí-
tásával.”

-AB-

Érden tartott előadást Jelenits István,
az idén Corvin-lánccal kitüntetett piarista
szerzetes-tanár június 14-én a helyi
KDNP elnökének, Eőry Örsnek meghí-
vására. Az est célja az oktatási reform is-
mertetése volt, a tanár úr azonban kissé
messzebbről közelítve világította meg a
témát. Felvázolta az oktatás és az iskolák
kialakulásának történetét, ebből vezette
le a jelenkori iskolarendszer lényegi cél-
ját, amit ma oly sokan szem elől tévesz-
tenek. Ismertette, hogy mi a célja a jó
tanárnak és a jó diáknak, hogyan alakul-
nak az ezzel kapcsolatos jogok és köte-
lességek. Megtudhattuk, hogy mit

célszerű tanítani, és mi-
lyen arányban célszerű az
iskolában oktatni, illetve
nevelni; milyen a kívána-
tos kapcsolat a tanár, a
szülő és a diák között, il-
letve mennyire kell 
nyitottaknak lennünk a
modern tudományos ered-
ményekre és kommuni-
kációs eszközökre. Ennek
fényében érthetővé vált az
oktatási reform és a köz-
nevelési törvény, valamint a Nemzeti
Alaptanterv számos aspektusa. A jelen-
lévők abban a nyugodt tudatban indultak
haza, hogy a polgári kormány oktatási-

nevelési elvei a helyes irányba mutatnak,
a megkezdett út iránya jó, a megvalósítás
pedig – bár nem könnyű –, de ígéretes
jövőt rajzol elénk. 

Hibaigazítás! Április lapszámunkban rosszul közöltük a Kovács K. Zoltán emlékérmmel kitüntetettek nevét. Az idei emlé-
kérmet a KDNP Budapesti Választmányának ünnepi ülésén Dr. Dallos László kapta, a posztumusz díjat pedig Csépe Béla.
A Kereszténydemokrata Néppárt Budapesti Szervezete a modern magyar kereszténydemokrácia megerősítése és a keresz-
tényszociális felelősségvállalás, valamint politikai gondolkodás előmozdítása érdekében alapította a Kovács K. Zoltán em-
lékérmet. Az elismerés évente egy élő és egy elhunyt kitüntetettnek ítélhető oda. A hibáért olvasóink elnézését kérjük.

Óbuda kerszténydemokrata kitüntetettjei:
Dr. Szabados Pál és Dr. Pintér Endre
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Család- és életvédelmi munkacsoport alakul
Hamarosan család- és életvédelmi munkacsoport alakul a Kereszténydemokrata Néppártban, amely elsősorban az 1989-ben létrejött Pacem in Utero Egyesület
szervezetére, munkájára és e téren elért eredményeire, tapasztalataira épül, olyannyira, hogy lehetővé válik a két szervezet közötti kettős tagság is. Jobbágy Gá-
borral, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanszékvezető professzorával, az egyesület elnökével beszélgettünk.

-A.B.-

– Nemrég az abortusztabletta for-
galombahozatának engedélyezése
miatt tiltakoztak életvédő szervezetek
és politikusok. Professzor úr a Pacem
in Utero Egyesület elnökeként az
egyik előadója volt demonstrációnak,
amire elment Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, a Kereszténydemok-
rata Néppárt elnöke is, és azt mondta,
hogy míg a KDNP-nek súlya van a
kormányban, Magyarországon nem
vezetik be a tablettát. A párt képvise-
lői az Országgyûlésben is felszólaltak
a tabletta forgalombahozatala ellen.
Úgy tûnik, a párt és az egyesület ha-
sonló nézeteket vall az életvédelem
terén…

– Kapcsolatunk a keresztényde-
mokratákkal nem új keletű dolog. Jó-
magam 1990-ben be is léptem a
pártba és a tagságom felfüggesztéséig
igyekeztem a családok védelméért
dolgozni, az élet védelmének fontos-
ságát markánsabban megjeleníteni.
Két alkotmánybírósági kezdeménye-
zésem is volt annak idején, sikerrel,
ám az akkori pártvezetésben ez nem
igazán keltett rokonszenvet és vissz-
hangot, nem mondhatnám, hogy tá-
mogatták a munkámat. Azt viszont
nagy örömmel láttam, hogy most,
kormányra kerülvén, a KDNP határo-
zottan képviseli a család és az élet vé-
delmének gondolatát. Ezt az ezen a
téren történt konkrét intézkedések és
változások igazolják. Beszéltem
Semjén Zsolttal, hogy hasznos lenne
létrehozni a KDNP-n belül egy mun-
kacsoportot, amely hasonló tevé-
kenységet folytatna, mint a Pacem in
Utero Egyesület: javaslatokat ten-
nénk a politikának. Továbbá rendez-
vényeket, konferenciákat szervez-
nénk, meghívásra elmennénk vidékre
is. Mind a pártvezetés, mind tagság
szívügyének tekinti a család és az élet
védelmét, és huszonhárom éves ta-
pasztalattal a hátam mögött elmond-
hatom, hogy a magyar társadalom
jelentős része sem utasítja el ezeket a
gondolatokat.

– Mit kell tudni a Pacem in Utero
Egyesületről?

– Az egyesület huszonhárom évvel
ezelőtt alakult. Orvosok és jogászok
alapították, és mondhatom, hogy elég
komoly eredményeket ért el ez idő
alatt. Voltak sikeres alkotmánybíró-
sági kezdeményezéseink, jelentős
rendezvényeink, szép számmal jelen-
tettünk meg könyveket, publikáció-
kat. Észre kellett viszont vennünk,
hogy a tagság a kezdeti lelkesedést

követően az elmúlt öt-tíz évben elko-
pott. Napjainkban ez a jelenség saj-
nos jellemző tendencia. A kö-
zömbösséget, a társadalom aktivitá-
sának csökkenését, bárhová nézünk,
mindenütt tetten érhetjük. Ez látszott
az imént említett rendezvényen is:
nagyon kevés volt a megjelent szim-
patizáns, aminek persze oka volt az
előkészítetlenség is, ami voltaképpen
velejárója az ilyen villámgyors rea-
gálásoknak, akcióknak. Ezen is sze-
retnénk változtatni. 

– Mi lehet a passzivitás oka?
– Leginkább az, hogy a társadalom

túlnyomó része érintett. Vagy úgy,
hogy személyesen átélt egy abortuszt,
vagy pedig presszionálta a feleségét,
lányát, munkatársát. Voltaképpen az a
hatmillió abortusz, ami Magyarorszá-
gon megtörtént az elmúlt, csaknem
hatvan évben, nem egy szűk réteget
érintett, hanem a magyar társadalom
nagy részét. Ebből következik az, bár
nagyon sokan tudják, hogy ez így
nem jó, sőt katasztrófa demográfiai
szempontból, továbbá egészségre ár-
talmas és emberi élet elleni cselek-
mény, de nem szívesen szembesülnek
vele, hiszen személyesen ők is része-
sei voltak.

– Az ember azt tapasztalja, hogy
ebben a kérdésben – ahogyan nagyon
sok más esetében is igaz – nincsenek
értelmes társadalmi viták, a polémi-
ákban az érveknek kevés szerep jut,
inkább hitvitáknak tetszenek, mondjuk
például, hogy az élet védelme áll
szemben az egyéni önrendelkezés jo-
gával és hasonlók…

– Ezt meg kell cáfolnom. Nagyon
gyakran voltak és vannak viták.

Ahányszor csak előkerült és előkerül
a téma, a viták mindig fellángolnak.
Legutóbb az abortusztabletta kapcsán,
de sorolhatnám az előzőeket: az al-
kotmánybírósági döntéseket, bizo-
nyos törvények meghozatalát. És
nemcsak az abortuszról, de a sterili-
zációról, a művi-megtermékenyítés-
ről, az azonos neműek pár-
kapcsolatáról is szinte folyamatosan
vitázunk. A baj inkább ott lehet, hogy
a balliberális oldal egy rendkívül tu-
datos élet- és családellenes politikát
folytatott, igyekeznek azt elérni és
afelé terelni a kérdést, hogy itt a szép
új világnak az eszméit, amiben benne
van az abortusz, az eutanázia, a steri-
lizáció, csak egy szűk kisebbség el-
lenzi, holott ez nem igaz. Én a magam
részéről, amikor vitákban részt ve-
szek, annak ellenére, hogy mélyen
hívő katolikus vagyok, soha nem bib-
liát és pápai enciklikákat idézek,
hanem orvosi, jogi, demográfiai té-
nyeket, és erre nem nagyon tud a túl-
oldal mit mondani. 

– Azt mindenki tudja, hogy hazánk
demográfiai helyzete rossz, ennek el-
lenére nem nő a születések száma. Mi
lehet ennek az oka? 

– Először is a demográfiai helyzet-
ről: azért mondtam, hogy katasztrofá-
lis a helyzet, mert a Föld tíz
legrosszabb mutatóival rendelkező or-
szága között állunk. 1956-ban legali-
zálták az abortuszt, ám a né-
pességfogyás 1981-ben indult meg,
hiszen kezdetben még magasabb volt
a termékeny korban lévő nők száma.
Harminc év alatt egymillióval csök-
kent a magyar népesség száma, és
most is évente körülbelül negyvene-
zerrel. Ez a folyamat jelen pillanatban

nem látszik megfordíthatónak. Az el-
múlt hatvan évben olyan agymosáson
ment át a magyar társadalom, amiből
nehéz kilábalni. A kommunizmus csa-
ládpolitikáját az határozta meg, hogy
ha kevesebb gyerek születik, akkor
kevesebb állami támogatásra van
szükség, illetve a kevesebb gyerek
emeli az életszínvonalat. Egy gyer-
mek tizennyolc esztendős koráig – de
utána is, hiszen továbbtanul, családot
alapít – vitathatatlanul kiadást jelent
az államnak és a családnak is. Napja-
inkig hatmillió abortált gyermeket
nem kellett felnevelni. Ez egy rendkí-
vül rövidlátó politika. Ennek vissza-
hatásaival jelen pillanatban szem-
besülünk. Összeomlik a nyugdíjrend-
szer, bezárják az iskolákat, a kórháza-
kat, mert elfogy az ember. Ezzel
majd’ mindenki tisztában van, ám az
embereknek a tudatába mélyen bele-
vésődött az önrendelkezési jog, az
életszínvonal megtartásának lehető-
sége. Ma lépten-nyomon azt halljuk,
hogy ilyen körülmények között nem
lehet gyereket szülni, holott a körül-
ményekről elmondható, nem olyan
rosszak. Trianon után például egy
évben 240 ezer gyermek született, ma
mindössze kilencvenezer. Nekem ne
mondja senki, hogy az első világhá-
ború után jobb volt az életszínvonal.
Csak akkoriban még nem mosták át
az emberek agyát. Akkor, ha egy nő
megtermékenyült, nem volt vita tár-
gya, hogy mi legyen. 

– Mit tehet a KDNP, illetve mit kel-
lene tennie a folyamat megfordításá-
ért?

– Azt kellene elérnie, hogy ne tud-
ják beszorítani abba a mezőbe, ahol
az erről szóló polémia hitvitává lesz,
hiszen ez nem az, hanem kőkemény
orvosi, demográfiai, szociális kérdés,
amiben egy hívő ember eszmei meg-
alapozottsága okán természetesen az
élet mellett foglal állást. Elmondható,
hogy a katolikus egyház álláspontja
materiális érvekkel is alátámasztható.
A Pacem in Utero sikere ennek kö-
szönhető. Az elmúlt húsz esztendő
alatt az abortuszok száma a felére
esett vissza. Az abortuszra jelentkező
nők négy százaléka a második tanács-
adást, elbeszélgetést követően vissza-
lép. Így évente 1000-2000 gyerek
születik meg a Pacem in Utero tevé-
kenységének köszönhetően is. Ez azt
is mutatja, hogy a társadalomban va-
lahol, még ha elfojtva is, de tudatosult
ez a kérdés. Felvilágosításra, tájékoz-
tatásra van szükség, emellett a család-
és életvédelmi jogszabályok változta-
tása is szükséges.

Fotó: Csudai Sándor
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Bővülhet a Gyere haza! program

A házastársak különneműsége 
fogalmi eleme a házasságnak

Fájlcsere szabadon?

Azbej Tristan, az IKSZ alelnöke el-
mondta: kedvezményes lakhatást és
vállalkozásindítási segítséget szeret-
nének nyújtani a hazatérő fiataloknak,
és a tervek között szerepel a Gyere
haza! Fecskeház-program indítása is.

Sánta Áron budaörsi keresztényde-
mokrata önkormányzati képviselő hoz-
zátette: a mintaprojekt részleteit
várhatóan szeptemberre dolgozzák ki. A
program lehetőséget kínál többek között
arra is, hogy a városban megtelepedni
szándékozó vállalkozások nyelveket be-
szélő munkaerőre támaszkodjanak.
Azbej Tristan szólt arról is, hogy a kö-

zeljövőben szakmai egyeztető fórumot
hoznak létre, amelynek keretében a ha-
zatérést segítő, ösztönző eszközöket
szeretnék megvitatni, és arra a kormány
képviselői mellett meghívják a szak-
mai, ifjúsági szervezeteket, több nagy-
város önkormányzatának képviselőit.

Stágel Bence, kereszténydemok-
rata országgyűlési képviselő, az IKSZ
elnöke elmondta: tárgyalnak az okta-
tási államtitkársággal arról, hogy a
felsőoktatási törvény végrehajtási ren-
deletében költségkímélő megoldást
rögzítsenek a külföldön szerzett tudo-

mányos fokozatok ma-
gyarországi honosításakor.
Felidézte: a Gyere haza!
programot azért indították
útnak egy évvel ezelőtt,
hogy segítsék a magyar 
fiatalok hazatérését. A kez-
deményezés részeként ön-
kénteseik ingyenesen el-
helyezkedési tanácsot
adnak, és jogi segítséget
nyújtanak a hazatéréssel
kapcsolatos ügyintézéssel
kapcsolatban.

Stágel Bence kiemelte, hogy az
elmúlt évtizedben riasztó mértékben
nőtt az elvándorlási szándék. Hoz-
zátette: olyan Magyarországot sze-
retnének, ahová szívesen hazatérnek
és ahonnan nem elvágyódnak a fia-
talok, ahol megtalálják a számítása-
ikat, biztonsággal lehet családot
alapítani, gyermeket vállalni, és

ahol a munka tisztességes megélhe-
tést biztosít. Értékelése szerint a
program az elmúlt egy évben ráirá-
nyította a figyelmet az elvándorlás
jelenségére, társadalmi vitát gene-
rálva a jelenségről. A www.gyere-
haza.org honlapot az eltelt egy
évben több mint 80 ezren keresték
fel, több mint egyharmaduk külföl-
dön élt magyar volt.

Gyurcsány Ferenc pártja a homoszexuális
párok házasságának, az általuk történő örökbe-
fogadásnak törvényi szintre emelésére tett ja-
vaslatával a legrosszabb SZDSZ-es időket
idézi, és a méltán a feledés homályába merült
liberális párt babérjaira kíván törni legújabb ötle-
tével. Úgy tűnik, sikerrel, hiszen támogatottsá-
guk megegyezik a szabad demokraták utolsó,
mért népszerűségi mutatóival.

Szeretnénk felhívni a DK figyelmét arra,
hogy Európában, de különös tekintettel a
közép-európai régióban hazánk kifejezetten li-
berálisan szabályozza a homoszexuális párok
együttélését, ugyanis a regisztrált élettársi kap-
csolat minden olyan polgári jogi lehetőséget
biztosít az együtt élő párok számára, amely egy
életre szóló kapcsolathoz szükséges.

Mi, fiatal kereszténydemokraták tisztelet-
ben tartjuk Magyarország törvényes rendjét,
amely elsősorban a 2012. január 1-je óta hatá-
lyos Alaptörvényen nyugszik, mely tilt min-
dennemű megkülönböztetést az állampolgárok
között, ugyanakkor a házasságot férfi és nő
kapcsolataként definiálja. Valamint felhívjuk a
figyelmet az Alkotmánybíróság 2008-ben kelt
határozatára, mely kifejti, hogy  „a mai alkot-
mányok, és a házasságra és családra vonatkozó
rendelkezések összefüggéséből levezethetően
a magyar Alkotmány is a férfi és nő közötti há-
zasságot tartja értéknek, és azt védi [...] az Al-
kotmánybíróság értelmezésében tehát a
házastársak különneműsége fogalmi eleme a

házasságnak”. Azaz a házasság alkotmányjogi
fogalma az Alkotmánybíróság állandó gyakor-
lata szerint jelenleg is csupán férfi és nő közötti
kapcsolatot jelent. Fontos megjegyeznünk,
hogy sem a strasbourgi bíróság joggyakorlata,
sem a Velencei Bizottság véleménye szerint
sem köteles egy állam homoszexuális párok
számára biztosítani a házassághoz való jogot.

Mi, fiatal kereszténydemokraták határozot-
tan ellenzünk mindennemű diszkriminációt és
távol tartjuk magunkat attól, hogy az emberek
magánéletébe beleszóljunk. Azonban nemcsak
alkotmányjogi, de világnézeti szempontból is
határozattan kiállunk a házasság jelenlegi alap-
törvényi definíciója mellett, mivel az együtté-
lési formáknak ez egy olyan hagyományos
intézménye, amelyen a jelenlegi nyugati civili-
záció alapul – függetlenül attól, hogy magukat
„progresszívnek” minősítő erők a politikai kor-
rektség álságos doktrínájával ezt újra és újra
megkérdőjelezik.

Gyurcsány Ferenc és párttársai figyelmét
ezért inkább különös tekintettel a nemcsak ha-
zánkat, de egész Európát sújtó demográfiai
trendekre irányítjuk. Világnézeti különbségtől
függetlenül mindannyiunk érdeke, hogy minél
több gyermek szülessen Magyarországon,
azonban ilyen pozitív demográfiai tendencia –
a dolgok természeténél fogva – csak egy férfi és
egy nő kapcsolatán alapulhat.

Mindezért meggyőződésünk, hogy a gyur-
csányi politika egyáltalán nem használ homo-
szexuális honfitársainknak, hiszen többségük
ugyanúgy csak boldogulni szeretne, mint bárki
más, és nem egy bukott miniszterelnök politi-
kai játékszerévé válni.

Már a javaslat értelmező rendelkezései között is világossá
tette szándékát a jogalkotó, miszerint a javaslatban meghatáro-
zott cselekményhez kapcsolódóan új büntethetőséget kizáró
okot iktat be. Az internethasználat elterjedésével a felhasználói
szokások is gyökeresen megváltoztak, a sok esetben a szerzői
jogot sértő módon közzétett tartalmakhoz való hozzáférés mód-
jai között a letöltés és a különböző fájlmegosztó rendszerek
használata elterjedt a társadalomban, főleg a fiatalok körében.

Ez utóbbi – úgynevezett peer to peer – konstrukció esetén
adott szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény letöltésével
egyidejűleg szükségszerűen annak hozzáférhetővé tétele is be-
következik. Az új szabályozás, illetve önmagának a büntető-
jognak a szempontjából indokolatlannak tűnik a nem jelentős
mennyiségű szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény
vonatkozásában megvalósuló, személyes célokat szolgáló fel-
használások tömeges kriminalizálása. A fiatalok körében tö-
meges méreteket öltő fájlcserék, ameddig nem kereskedelmi
mennyiségben és nem kereskedelmi célzattal valósulnak meg,
tehát a jövőben de facto nem valósítanak meg bűncselek-
ményt. A legtöbb esetben maga felhasználó sem tudja, hogy
éppen törvényellenes cselekményt hajtott végre, ezért is fon-
tos az új szabályozás, mely kizárja a saját célú fájlcserék bün-
tethetőséget. 

Különösen fontos ez a fiatalok számára, hiszen a szórako-
zási szokások az utóbbi évtizedben radikálisan megváltoztak.
Szinte minden fiatal számára ismertek a különböző torrent ol-
dalak, ahonnan elérhetik kedvenc filmjeiket, sorozataikat, de
ne feledkezzünk meg számos olyan tartalomról sem, amelyek
kifejezetten a tudást bővítik, illetve a tanulást segítik.

A parlament nemcsak a filmek letöltése elől gördített el
egy komoly akadályt, hanem dekriminalizálta a lehető leg-
szélesebb körű információáramlást is, amely egyben a ma-
gyar fiatalok tudásának versenyképességét is segíti.  

Bővülhet a külföldön tanuló, munkát vállaló fiatalok hazatérésének segítését
célzó Gyere haza! program, amelynek szervezői egy mintaprojekt indításáról
kötöttek megállapodást a budaörsi önkormányzattal - közölték június 22-én a
Kereszténydemokrata Néppárt és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
közös sajtótájékoztatóján.

Úgy tűnik a Demokratikus Koalíció ismét a „jól bevált” szocialista recepthez nyúl: keres-
sünk társadalmi csoportokat, akiket szerintünk elnyomnak, keljünk a védelmükre, és ezzel
osszuk meg a társadalmat.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a
Büntető Törvénykönyv új passzusait, különös tekintettel a
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsérté-
sére vonatkozó paragrafusra.

STÁGEL BENCE, AZ IKSZ ELNÖKE,
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KDNP
TÖRCSI PÉTER, AZ IKSZ ALELNÖKE STÁGEL BENCE, AZ IKSZ ELNÖKE,

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KDNP
TÖRCSI PÉTER, AZ IKSZ ALELNÖKE

FORRÁS: KDNP.HU
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– Ön hosszú ideig helyben politi-
zált, csak másfél évtized elteltével lett
országgyűlési képviselő. Ez azt jelen-
tette, hogy csak egy szűk közösség, ne-
vezzük meg, Csongrád megye lakói
tudták azt, hogy mit dolgozik, mit tesz
a köz érdekében?

– Még a Csongrád megyeiek sem,
csak a szegediek. 1991-ben csatlakoz-
tam a Kereszténydemokrata Néppárt-
hoz. Ezt kalandos három esztendő
előzte meg, tele munkahelyi gondok-
kal. Akkoriban egyik cég csődölt be a
másik után, és én kereshettem az
újabbnál újabb munkahelyeket, épp-
úgy, mint akkoriban oly sokan. Vége-
zetül sikerült elhelyezkednem a
kábelgyárban, mint villamosmérnök,
ami végre egzisztenciálisan hozott
egy kis biztonságot azokban az igen
változékony időkben. A környezetem-
ben ez idő tájt sokan csatlakoztak a
kereszténydemokratákhoz, én is ezt
tettem, gondolván, hogy valamilyen
közösséghez, csoporthoz tartozni kell,
már csak azért is, mert más világ jön,
mint amiben addig éltünk, és valami-
lyen értékrend mellé oda kell állni, azt
képviselni kell.

– Miért éppen a kereszténydemok-
raták?

– A politika elég hínáros terület.
Ahhoz, hogy az ember talpon tudjon
maradni, meg kell tudni vetni a lábát.
A kereszténydemokrácia értékei erő-
sek, időtállóak, mondhatnám immáron
kétezer esztendősek. Nyugat-Európá-
ban, elsősorban Németországban
hosszú és sikeres politikai múltat tud-
hatott és tudhat a magáénak. És persze
a vallásos neveltetés is sokat nyomott
a latba. 

– Akkoriban sok magyar párt iden-
titásképzője volt a kétezeréves keresz-
tény értékrend, azt magáénak vallotta
az MDF éppúgy, ahogyan a kisgaz-
dák is…

– Igen ám, de a Kereszténydemok-
rata Néppárt több volt ezeknél: vállal-
tan világnézeti párt, és ez nekem
szimpatikus volt. Akkoriban hívtak az
MDF-be is, de én jobban hittem és hi-
szek a lassú építkezésben, mint a
gyors, látványos dolgokban. Abban,
hogy eredményeket csak úgy lehet el-
érni, ha mindenki megtalálja a neki leg-
inkább megfelelő helyet, azt, ahol ott-
hon érzi magát, ahol a legtöbbet képes

nyújtani a közösség számára. Itt va-
gyok én, ugye – remélem, nem tűnik
szerénytelenségnek, ha elmondom –,
nekem van három diplomám, egy vil-
lamosmérnöki, egy mérnök-közgaz-
dászi és egy tudományegyetemi,
tárgyalási szinten beszélek három
nyelvet, az angolt, a franciát és a ro-
mánt, nekem ezt a tudást kell a közös-
ség érdekében használnom.
Meggyőződésem, hogy a képessége-
inkkel kötelességünk nemcsak a saját
boldogulásunkat, de az országét is
szolgálni. Egy munkás vagy a földjein
dolgozó paraszt kitől várja el, hogy az
ügyeit képviselje, a boldogulását elő-
segítse, ha nem a saját értelmiségétől,
attól, amelyiknek megadatott ehhez a
szolgálathoz minden. Mára sajnos ki-
alakult az a kép és az a féle szerepfel-
fogás, miszerint egy értelmiséginek
más dolga sincs, mint vitatkozni, min-
denkinek megmondani a tutit.

– Amit most felvázolt, az a jelenlegi
magyar élet egyik nagy problemati-
kája, hiszen a társadalom részéről je-
lentős elfordulás tapasztalható a
közügyektől, másrészt a politika felől
mintha felerősödni látszanék egyféle
elitellenesség… 

– Ez valóban így van, és nemcsak
nálunk, hanem egész Közép-Európá-
ban. Abban, hogy ez így alakult, az ér-
telmiségnek jelentős szerepe van,
hiszen 1990-ben cserbenhagyta a tár-
sadalmat. Ki kellett volna jelölnie,
hogy mi az út, mi a mérték, illetve

meg kellett volna szólal-
tatnia a szirénákat, ami-
kor rossz felé vettük az
irányt és átléptünk bizo-
nyos határokat. Az, hogy
veszekedéssé fajulhattak
és fajulhatnak eltérő vé-
lemények – visszavet-
vén fontos problémáink
gyors és hatékony meg-
oldását –, annak tulajdo-
nítható, hogy nincsenek
alapvető normáink, ame-
lyeket magára nézve
mindenki kötelezően ér-
vényesnek fogadna el.

– Annak idején, a Ke-
reszténydemokrata Nép-
párt elődje, a DNP
éppen azért lehetett any-
nyira sikeres, mert az ér-
telmiségiek létrehozta
párt úgy szerveződött,

hogy abban a társadalom minden ré-
tegének képviselői otthonra lelhettek.
Tudjuk, volt ferences pap képviselője a
DNP-nek, földműves, de egyetemi
tanár is. Az, hogy a mai Magyarorszá-
gon elveszni látszik ez a féle szervező-
désre való képesség, a kommunizmus
számlájára írható? Ez is egy magunk-
kal cipelt örökség?

– Mint minden dolgunkat, valóban
ezt is áthangolta a kommunizmus. Az
értelmiségnek negyven éven keresztül
alkalmazkodnia kellett. Ha nem tette,
az első időkben súlyos árat kellett fi-
zetnie. Később az alkalmazkodás egy-
féle biztonságot, kényelmet is
jelentett, nemcsak fizikait, egziszten-
ciálisat is. A viszonyokat a rendszer-
változtatás nem igazán változtatta
meg, hiszen a kommunisták valójában
nem tűntek el a közéletből. Olyan
helyzet állt elő, akár a harctéren. Nem
az iskolázottság vagy a szándék szá-
mított, hanem a tapasztalat, mondhat-
juk a harcedzettség. És valljuk be,
abból nekik volt a legtöbb. Tudták,
hogy először be kell kerülniük a gaz-
daságba, ahonnan megerősödve visz-
szatérhetnek a politikába. Így aztán az
infrastruktúra, a források jelentős
része megmaradt nekik. Érdekes idők
voltak ezek, furcsa folyamatok zajlot-
tak, amelyeket különböző érdekek,
megfejtésre váró lelkiség és számta-
lan egyéb tényező mozgatott. A társa-
dalomban persze élt az elégtétel utáni
vágy, és ez valamelyest befolyással
bírt a kommunistákra, az új politikai

elitre, de ez is csak pár évig tartott.
Emlékszem, egyszer Szegeden Pálos
Miklós igazságügyi államtitkárként
tartott fórumot, és ott egy úriember
felszólalt, hogy szeretné, ha elégtételt
kaphatna, hiszen őt Recsken lelkileg-
testileg tönkretették, fél gyomorral él
azóta és látni akarja, hogy megbűnhő-
dik az az ember, aki ezt tette vele. Tíz
esztendő múlva ugyanez az ember
csatlakozott az MSZP-hez. Amikor
Horn Gyula 1994-ben megnyerte a
választásokat, már semmi sem fogta
vissza őket, már semmitől sem kellett
tartaniuk.

– Időben jó helyen vagyunk 1994-
ben, ez a dátum fontos az ön politikusi
pályáján…

– ’94-ben elindított a pártom egy
körzetben Szegeden, ahol azóta is fo-
lyamatosan, a legutóbbi választáson
immáron ötödszörre újraválasztottak.
Az első ellenfelem az országgyűlés je-
lenlegi alelnöke, Újhelyi István volt,
aki éppen akkor, tizenkilenc évesen
kezdte a karrierjét.

– A Giczy-Füzessy tandem gene-
rálta változások nyilván elérték Sze-
gedet és önt is.

– Az engem nagyon is eltalált. A
’94-es önkormányzati választásokat
követően én lettem a megyei elnök.
Miután az első kirúgási hullám – Rap-
csák András, Kovács K. Zoltán – elült,
Giczy György kinevezett Szegedre is
egy új megyei elnököt, aki – ahogy az
az egész történet pitiánerségéhez illik
– azzal kezdte, hogy lecseréltette a zá-
rakat az irodán. Én beléptem
MKDSZ-be. Ott politizáltam tovább
egészen 2003-ig, amikor újraalapítot-
tuk a Kereszténydemokrata Néppár-
tot. Én azért az önkormányzati
feladataimat továbbra is elláttam.
1998-ban például a jelenlegi szocia-
lista alpolgármestert sikerült legyőz-
nöm. A legnehezebb évünk a 2002-es
volt, az elég szerencsétlen szegedi fi-
deszes négy évet követően. A hu-
szonöt körzetből összesen kettőt
tudtunk megnyerni, az egyik az
enyém volt, a másik pedig egy MDF-
es képviselőé. Akkoriban mindenki a
csodánkra járt, hogy miképpen tud-
tunk Botka László elsöprő erejével
szemben talpon maradni. 2003-ban a
párt újraszervezésénél alelnöknek vá-
lasztottak, enyém lett Dél-Alföld fel-
ügyelete. Helyre kellett hozni, vissza
kellett állítani a pártszervezetet, ami
mostanra sikerült is, már minden vá-
lasztókerületben ott vagyunk. A 2004-
es népszavazást Orbán Viktor ki-
nevezésével, már mint választókerü-
leti elnök csinálhattam végig. 2006-
ban az országos választáson Botka
Lászlóval szembe indított a Fidesz–

A kereszténydemokrácia értékei erősek, időtállóak
Amit mi képviselünk, az egy elvi, világnézeti álláspont, és valóban vannak olyan alaptételek, amelyben nem tu-
dunk kompromisszumot kötni. Mostanában mintha az egész világnak, nem csak Magyarországnak fájna a ke-
reszténység. Látjuk, hogy a nyilvánosság túlnyomó többsége félreértelmezi, amit képviselünk, és azt a látszatot
igyekszik kelteni, mintha a kereszténység a jó elrontója lenne. Pedig mi nem képviselünk mást, mint a termé-
szet, az élet törvényeit – mondta lapunknak adott interjújában Kalmár Ferenc András, a Kereszténydemokrta
Néppárt alelnöke.

BRÉM-NAGY FERENC
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KDNP-szövetség, ám sajnos alulma-
radtam. 2010-ben aztán bekerültem az
Országgyűlésbe.

– Ha valaki figyeli nyilatkozatait,
akkor azt látja, hogy többnyire nemzet-
politikai kérdésekben foglal állást. Első
ránézésre ez nem éppen egy villamos-
mérnök, egy műszaki beállítottságú
ember területe. Minek köszönhető a vá-
lasztás?

– Erdélyi születésű vagyok, bras-
sói, életem első harminc évét ott
életem le. Szegedre feleségem révén
kerültem, úgyhogy a nemzetpolitika
mondhatni, szívügyeim egyike. Mivel
ide is, oda is tartozom, ismerem mind-
két oldalt, hamar felismerem a nem-
zetpolitika esetleges lehetőségeit,
buktatóit. Úgy gondoltam, hozzá tud-
nék adni a dologhoz valami érdemle-
geset, és egyszer csak a külügyi és a
határon túli magyarok bizottságában
találtam magamat. A KDNP jóvoltá-
ból az Európa Tanács magyar delegá-
ciójába is bekerültem. Többször
jártam Semjén Zsolt küldöttjeként Er-
délyben és a Délvidéken, olykor-oly-
kor Kárpátalján is. Külön örömmel
tölt el, hogy március 11-én az Európa
Tanácsi magyar delegációt a Székely
Nemzeti Tanács Gábor Áron-díjjal
tüntette ki Marosvásárhelyen. A do-
lognak alig volt valami sajtóvissz-
hangja, pedig amiért ezt a kitüntetést
megkaptuk, nevezetesen az általunk
beterjesztett módosító indítvány, ame-
lyik segíti az autonómia-törekvéseket,
mérföldkőnek számít. Történt, hogy
kezünkbe került egy olyan előterjesz-
tés, amelyik Koszovóra volt kihe-
gyezve. Az szerepelt benne, hogy a
nemzetközi jogászcsoportok tegyék
lehetővé, hogy a nemzeti önrendelke-
zési jog és egy országnak a területi in-
tegritásához való joga ne legyenek
ellentétesek egymással. Mert jelenleg
Koszovót elismeri ugye néhány euró-
pai ország, de Szerbia erre azt
mondja, hogy ez az ő területi integri-
tását sérti. Ezeket a dolgokat, ha békét
szeretnénk, valahogyan össze kell
tudni hangolni. Mi pedig Gaudi-Nagy
Tamással azt javasoltuk, hogy ezeken
túl az autonómiai-törekvések is kerül-
jenek a nemzetközi jog védelme alá.
A közgyűlés ezt hál’ Isten elfogadta.
Mindezek mellett természetesen sza-
kítok időt az energetika ügyeinek és a
regionális fejlesztések nyomon köve-
tésére is, hiszen ezek éppúgy szív-
ügyeim maradtak.

– Emlékszem egy másik fontos do-
logra is, amikor a kárpátaljai válasz-
tókerületek magyarok szempontjából
hátrányos átrajzolásáról volt szó…

– Igen. Januárban moldáv, román
és magyar képviselők közös indítványt
terjesztettek be az ukrajnai intézmé-
nyek demokratikus működésének
vizsgálata céljából, amit elfogadtak.
Én interpelláltam is az ügyben, ám
legnagyobb sajnálatunkra Ukrajna

ezeket nem vette figyelembe. Más
eszközünk egyelőre nem lévén, igyek-
szünk minden megengedett módon
nyomást gyakorolni Ukrajnára.

– Mondhatjuk, hogy a rendszervál-
toztatás utáni húszegynehány eszten-
dőben a Kereszténydemokrata Nép-
pártnak talán soha nem volt ekkora be-
folyása Magyarország közügyeire, hi-
szen kétharmados választói felhatal-
mazással, szövetségben kormányoz a
Fidesszel, jelentős kormányzati pozí-
ciókat tudhat magáénak. Hogy látja,
ez a tény hozzájárul a KDNP erősödé-
séhez?

– Valóban sok lehetőséget kapott
az elmúlt két esztendőben a Keresz-
ténydemokrata Néppárt, és nagyon jól-
esik a szövetséges párt, a civil szféra
és a választók tisztelete, bizalma. Ami
elszomorít, az az, hogy a társadalom
tapasztalata mindezidáig csak az
SZDSZ és az MSZP szövetségére kor-
látozódik, az annak működéséből al-
kotott képét teríti ránk is. A közös
kormányzás egyik feladata éppen ezért
az kell legyen, hogy bebizonyítsa,
lehet ezt másképpen is csinálni, nem
csak elvtelenül. A másik a helyzet ne-
hézségéből adódik. Olyan sokszor
megszavaznék dolgokat, olyan sok-
szor kell nemet mondani képviselőtár-
saimnak, holott teljesen egyetértek
velük, ám a körülmények nem enge-
dik, hogy másként döntsek. Itt van pél-
dául a legutóbbi eset, a határon túli
magyar kultúra támogatása. Hát ki ne
adna szívesen többet? Ugyanakkor fe-
lelősség az is, hogy tudjuk, mit enged-
het meg magának az ország, és mi az,
ami a jövőt veszélyezteti. 

– Az ellenzék, a baloldal kedvtelve
revolverezi a KDNP-t azzal, hogy vol-
taképpen nem is létezik, majd pedig
mintegy ellentmondva saját magának,
túlzott befolyását hangoztatja, igye-
kezvén azt sugallni, hogy világnézeti
elveit igyekszik mindenre és minden-
kire nézve kötelezővé tenni. Milyen
szerepe lesz vajon az elkövetkezendő
időkben a kereszténydemokráciának? 

– Ahhoz, hogy komoly szerepünk
legyen, továbbra is kormánypártnak
kell maradnunk. Amit mi képviselünk,
az egy elvi, világnézeti álláspont és
valóban vannak olyan alaptételek,
amelyben nem tudunk kompromisz-
szumot kötni. Mostanában mintha az
egész világnak, nem csak Magyaror-
szágnak fájna a kereszténység. Látjuk,
hogy a nyilvánosság túlnyomó több-
sége félreértelmezi, amit képviselünk,
és azt a látszatot igyekszik kelteni,
mintha a kereszténység a jó elrontója
lenne. Pedig mi nem képviselünk
mást, mint a természet, az élet törvé-
nyeit. Reméljük, előbb-utóbb ezt
minél többen felismerik. Nem kívá-
nok vészmadár lenni, de ha visszafelé
tekintünk, a nagy civilizációk össze-
omlásának közös jellemzője ezeknek
a törvények áthágása és felszámolása. 

Szabó László Zoltán a Magyar Nemzet június 14-i számában elegáns fi-
lozófiai levezetés formájában bizonyítja be, hogy a balliberális filozófia
olyan felkentjei, mint Habermas és Fukuyama előítéletes trogloditák, akik
megmagyarázzák önmaguknak, hogy miért alacsonyabb rendűek náluk és
elvbarátaiknál mindazok, akik nem az ortodox neoliberalizmusra építik
politikájukat.

Csakhogy Fukuyama érveléséből – miszerint a magyar jobboldal hívei,
vagyis Orbán választói, az elmaradott régiók alacsony képzettségű, fizi-
kai munkát végző agrár-népességével azonosak – első látásra az derül ki,
hogy Fukuyama összekeverte a Fideszt, Orbán Viktort a Jobbikkal.
Ugyanis a választási eredményekből és különböző közvéleménykutatá-
sokból, felmérésekből évek óta közismert a Jobbikot támogató választók
nagy részének társadalmi helyzete, területi elhelyezkedése a választási tér-
képen.

Mi lenne ilyenkor a teendő? Az, hogy egy lengyelül tudó újságíró és
egy, a politikai pártok támogatóinak összetételét jól ismerő politológus-
elemző-demográfus levelet ír a Fukuyamával interjút készítő lengyel na-
pilapnak és helyre teszi Fukuyamát, részletesen elemezve a Fidesz
választóinak területi, társadalmi, műveltségi adatait, összevetve a Jobbik
jellemző adataival.

Miután eddig nem történt meg, ez körülbelül a kétezernyolcszázadik al-
kalom, amikor a magyar kommunikáció elszalasztja a lehetőséget, hogy
tegyen valamit a rólunk szóló képtelenségek és hazugságok kiigazításáért.

Az elszalasztott alkalom azért sajnálatos, mert ezúttal nem berlini, bécsi,
párizsi, washingtoni napilap ír rólunk képtelenségeket, hanem egy lengyel
lap innen a szomszédból. Talán lenne valami esélye annak, hogy leközli a
helyretevő cikket, amit a többiek nem, és amit aztán angolra fordítva el
lehet küldeni a nagy filozófusnak és minden olyan orgánumnak, amelyik
összekeveri a Fidesz-KDNP-t a Jobbikkal, Orbánt Vonával, Horthyval,
Szálasival, Rákosival, Putyinnal és Magyarországot Észak-Koreával. 

Fukuyama eléggé feltupírozott világnagyság ahhoz, hogy érdemes lett
volna belékötni, megcáfolni és vitába keveredni hazugságaival. Ha nem
abban a lapban, amelyben szerepeltették, akkor biztosan akad olyan másik
lengyel lap, amelyik megteszi ezt a szívességet.

És bármit is válaszolna a híresség, ennek kapcsán alkalom lenne kifej-
teni néhány tudnivalót rólunk, ha ugyan mi maguk tudunk mondani rólunk
valami érdemlegeset.

A kormány hitelességéről szóló nyilatkozatok és cáfolatok megrekedtek
valahol „a kormánynak kétharmados többsége van és az mindenre feljo-
gosítja, punktum” színvonalon. Miközben világszerte dívik az a látszat,
hogy itt egy demagóg, populista, hordószónok politika vezeti orránál fogva
a kommunista világban elbutított népet a pártállam tükörképét mutató szél-
sőjobb diktatúra csapdájába, à la Putyin.

Hol van ilyenkor a kormány-kommunikáció, amelyet éppen most, ki
tudja hányadszor átszerveznek. Jó lenne, ha végre nem nekünk magyaráz-
nák el, hogy miket mondanak rólunk mások, hanem egy új stratégiával,
megfelelően felkészült szakértőkkel és a külképviseletek aktivizálásával
védenénk meg magunkat. Ezen a téren száztíz éves lemaradásunk van. (De
akkor még nem voltak saját külképviseleteink.)

Körülbelül akkor írt erről először Molnár Ferenc egy mai napig idő-
szerű tárcát, szóba hozva, hogy a hírhedtté vált Scotus Viator álnevű angol
újságíró hogyan áztatja el a magyarságot a határon belüli kisebbségek és
a környező kisállamok javára.

Scotus Viator és Masaryk kezdték ezt vállvetve a korabeli Kis-Romá-
niával.

Az első világháború után aztán segítséget kaptak – először a történe-
lemben – a hazátlanná lett Károlyi Mihály, Kun Béla, Jászi Oszkár és
mások személyében. A nyelvi kisebbségek üldözésének rágalmához hoz-
zácsatolódott az antiszemitizmus, legutóbb pedig a cigányüldöző rassziz-
mus vádja, anélkül, hogy ezzel szemben a mindenkori kormányok képesek
lettek volna ellenlépéseket tenni.

Éppen ezért minden, a legkisebb alkalmat is meg kell ragadnia egy ha-
tásos, tárgyilagos, de kérlelhetetlenül határozott kommunikációs szerve-
zetnek, hogy ez a folyamat megálljon, immár a bunkóság, elmaradottság,
értelmiségellenesség rágalmaival megtetézett magyarellenes „imázs” meg-
törésére és visszafordítására. Ehhez komoly, felkészült, vitaképes szak-
ember-gárda és sok pénz kell. Nincs más kiút.

A kommunikáció bénasága
D–Y–Ó
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A Kereszténydemokrata Néppárt
ugyanakkor családi csődvédelmet ja-
vasol, ami „talán több a magáncsőd-
nél” – mondta Harrach Péter.

Bagdy Gábor kereszténydemok-
rata országgyűlési képviselő, főpol-

gármester-helyettes kiemelte: ezzel a
megoldással évente 5-15 ezer csalá-
don lehetne segíteni. Az elképzelések
szerint többféle opció állna rendelke-
zésre, és ha a felek nem tudnak meg-
állapodni, bírósághoz lehetne
fordulni. Emellett családi csődgond-
nok, vagyongondnok is segítené az

érintett családokat, akik lehetnének
szociális munkások, családvédők,
vagy érkezhetnének a pénzügyi szfé-
rából. Ez több éves együttműködést is
feltételezhet a helyzet rendezéséig –
jelezte, megjegyezve: a nemzetközi
tapasztalatok azt mutatják, egy ilyen
intézményi háttér kidolgozása akár öt-

tíz évet is igénybe vehet. Bagdy
Gábor kiemelte: a kormány számos
lépést tett már a nehéz helyzetbe ke-
rülők megsegítésére, de a KDNP úgy
látja, hogy itt az ideje az olyan hosszú
távú lépéseknek is, amelyeknek az
eredménye esetleg csak később je-
lentkezik.

– Folytatás az 1. oldalról –

Családi csődvédelem bevezetését javasoljuk

A KDNP szerint a korábbi kormányok csak megszorításokban gondolkodtak költségvetésük összeállításakor, de most
alapvető változások történtek, a magyar állam valóban „összehúzza magát”, és több pénzt hagy a magyar családok-
nál és vállalkozásoknál. Hargitai János, a KDNP frakciójának vezérszónokaként fogalmazott így a jövő évi költség-
vetésre vonatkozó javaslat június 27-i általános vitájában.

Az állam most valóban összehúzza magát

A honvédség biztos lábakon fog állni ennek a költségvetésnek az elfogadásakor – mondta Simicskó István, a honvédelmi
Minisztérium államtitkára az Országgyűlésben a jövő évi költségvetés vitájában június 29-én. Hoffmann Pál fontosnak
tartotta az előző kormányok szembesítését munkájuk következményeivel, Puskás Tivadar pedig arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a büdzsé korai benyújtása azt mutatja, van cél, és van irányvonal, amit követni szükséges.

Van cél, van irányvonal

Kevesebben 
tanulnak 

anyanyelvükön

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, 
BELFOLDIHIREK.COM

A képviselő felszólalásában teljesít-
hetőnek nevezte a 2013-as költségvetési
törvényjavaslatban szereplő makrogaz-
dasági prognózisokat, amit szerinte az
Állami Számvevőszék és a Költségvetési
Tanács véleménye is megerősít. Kie-
melte: a kabinet adópolitikai átrendezése
hosszú távon stabilizálni tudta a költség-
vetés bevételi oldalát, ehhez azonban sze-
rinte az állam és az önkormányzatok
„visszahúzódására” is szükség van. 

Az előtte szóló szocialista Tóbiás Jó-
zsef szavaira reagálva azt mondta, a ko-
rábbi kabinetekkel szemben a jelenlegi
kormányt nem lehet azzal vádolni, hogy
elzálogosítanák a jövőt, éppen ellenke-
zőleg: most az adósság felhalmozásának
és a hiány növelésének akarnak féket
szabni, mert felismerték, tarthatatlan volt
a korábbi gazdaságpolitika.

Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy
a kormány javaslatában szereplő 1,6 szá-

zalékos növe-
kedési prognó-
zist több kritika
is érte, ami sze-
rinte a magyar
gazdaság jelen-
legi „negatív
növekedése"
miatt érthető is,

ám úgy gondolja, a második félévben a
német gazdaság erősödésével a magyar
GDP is emelkedésnek indul. Hozzátette
azonban, hogy a kormánynak a kisebb
növekedésre is van forgatókönyve, az Or-
szágvédelmi Alap ugyanis akár mindösz-
sze 0,7 százalékos fejlődés esetén is képes
tartani a meghatározott hiánycélt.

A költségvetésben szereplő adóterhe-
lésre kitérve kifejtette: a kormánynak ha-
tározott célja a személyi jövedelemadó
csökkentése, elismerte ugyanakkor,
hogy az egykulcsos szja „kedvezőbben
érinti a nagyobb jövedelműeket és
mondjuk nehezebben a kisebb jövedel-

műeket, ez egy olyan tényhelyzet, amit
nem kell eltagadni”, de az szerinte mégis
hasznos, mivel munkára ösztönöz, több-
letadózást eredményez, ráadásul olyan
családtámogatási rendszerrel párosul,
amely képes növelni a születésszámot.

Hargitai János szólt arról is, a kor-
mányoldal továbbra is tartja magát
ahhoz a vállalásához, hogy tíz év alatt
egymillió új munkahelyet teremt. Fon-
tosnak nevezte ebből a szempontból,
hogy az idei kétszázezer után jövőre há-
romszázezren dolgozhatnak közfoglal-
koztatottként. „Ezen lehet gúnyolódni,
ezt lehet a nevetség tárgyává tenni, lehet
azt mondani, hogy 47 ezer forintból nem
lehet megélni, én is azt gondolom, hogy
azok az emberek életművészek, akik
mégis megélnek ezekből az összegek-
ből, de ez mégiscsak több, mint otthon
lenni, és azt az érzést táplálni bennük,
hogy rátok évtizedekig nem számítunk”
– fejtette ki a kereszténydemokrata kép-
viselő.

A honvédelmi fejezet sarokszámairól
beszélt Simicskó István, a Honvédelmi Mi-
nisztérium kereszténydemokrata parlamenti
államtitkára. Ezek megalkotásakor szerinte
a kiszámíthatóság és a stabilitás volt a leg-
fontosabb cél. A honvédelemre fordított fő-
összeg a 2012-es 233 milliárd forintról

jövőre 237 milliárd forintra emelkedik. Jövőre ennek is hatá-
sára az ideinél néhány százzal több, összesen 25 480 főt fog-
lalkoztat majd a honvédelem, így – értékelte – a honvédség
biztos lábakon fog állni ennek a költségvetésnek az elfogadá-
sakor. Kiemelte azt is, hogy a szakszolgálatok átszervezésével
és a párhuzamosságok megszüntetésével a szaktárca 1,4 mil-
liárd forintot tudott megtakarítani.

Hoffman Pál kötelességének érezte az
előző kormányok szembesítését munkájuk
következményeivel, amelyek közül kie-
melte az emberek terheinek növelését, a
gyermekvállalás megnehezítését. A jelen-
legi kabinet ezzel szemben segíti a családo-

kat – mondta a kereszténydemokrata honatya. A nyugdíjak re-
álértékének megőrzését és a vállalkozások segítését is az el-
múlt két év eredményei közé sorolta, és azt is kijelentette, hogy
felgyorsult az európai uniós források kifizetése. Örömtelinek
nevezte a sport támogatásának jelentős emelését is.

Puskás Tivadar úgy látta, a büdzsé korai
benyújtása azt mutatja, van cél, és van
irányvonal, amit követni szükséges. Kie-
melte: az idei év a stabilitás éve, a jövő esz-
tendő pedig az emelkedésé lesz, amikor
olyan európai uniós források állnak ren-
delkezésre, amelyekkel a fejlődést el lehet

indítani. Hozzátette: az államadósság csökkentése kiemelt
cél, a kedvező tendenciát szeretnék folytatni. Ehhez szolgál
alapul a jövő évi büdzsé – közölte a KDNP képviselője,
Szombathely polgármestere. Az egészségügyről szólva azt
mondta, az átalakítás elkezdődött, ez egy „nehéz ügy”, mivel
a költségvetési források nem bővültek és úgy kell végigvinni,
hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók egyaránt jól jár-
janak. Az idei és jövő esztendőben 22 új mentőállomás meg-
nyitását célozták meg – mondta, hozzátéve: ez meglesz,
„megcsináljuk”.

FORRÁS: MTI

A külhoni magyar oktatási intéz-
ményekbe történő beíratás és beirat-
kozás, valamint a civil szervezetek
regisztrációja a Civil Információs Por-

tálon voltak a
témái a Kár-
pát-medencei
Magyar Kép-
viselők Fó-
r u m a
(KMKF) tár-
sadalmi szer-
v e z e t e k
munkacso-
p o r t j á n a k
ülésén július
4-én. Lukács

Tamás, a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési képviselője hang-
súlyozta: mindenhonnan ugyanaz a
visszajelzés érkezik, a gyermekek és
a magyar nyelvű oktatásban részt
vevők száma egyre csökken. Ennek
okait vizsgálni és elemezni kell.

Az Országygyűlés emberi jogi, ki-
sebbségi, civil- és vallásügyi bizottsá-
gának kereszténydemokrata elnöke
kijelentette: nem vonzó és versenyké-
pes az az iskolarendszer, amelyben
nem lehet az anyanyelven az óvodától
az egyetemig tanulni.

Alapkérdés, vajon a magyar nyelvű
oktatás vagy minőségi lesz, és pozí-
cióit meg tudja tartani, vagy folyama-
tosan zsugorodni fog – mondta
Lukács Tamás.  

Szávay István (Jobbik) társelnök
kiemelte: a tanácskozáson szó volt a
Civil Információs Portálról, amelyről
Latorcai Csaba helyettes államtitkár
adott tájékoztatást. Egy olyan civil in-
formációs adatbázis elkészítése van
folyamatban, amelyre magyarországi
és külhoni civil szervezetek jelentkez-
hetnek be. Ez a portál megkönnyítheti
a kapcsolatok felvételét, és a határo-
kon átnyúló együttműködéseket – fej-
tette ki a társelnök. Kitért arra is: a
tanácskozáson meghallgatták a kül-
honi magyar pedagógus szervezetek
képviselőit, akik beszámoltak saját
munkájukról, a magyar oktatás hely-
zetéről az adott régióban.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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A privatizációtól menti meg a nehéz sorsú állami és szakszervezeti üdülőket az Erzsébet-program, amelynek kereté-
ben idén mintegy 75 ezer ember nyaralhat állami segítséggel – jelentette ki a köztelevízió reggeli háttérműsorában jú-
lius 3-án Rétvári Bence Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kereszténydemokrata parlamenti államtitkár. A
politikus álláspontja szerint a teljesen új gondolkodással mindenki nyer. Eddig 75 ezer ember, nagyon sok család nya-
ralhatott 30-35 ezer forint körüli összegből, és 10 ezer fiatal jelentkezett az Erzsébet-táborokba.

A „társadalmi szolidaritás újszerű eu-
rópai formája” – ekként aposztrofálják a
Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibo-
csátott Erzsébet-utalványt, mivelhogy az
ebből származó bevételeket életminőség-
javító célokra forgatják vissza, ráadásul
állami felügyelet alatt. Hogy mekkora
összeg az, amiből a kispénzű családok,
gyermekek is nyaralni tudnak menni
idén, kezdő év lévén egyelőre még Rét-
vári Bence sem tudja megmondani.

Év végén már lesznek adatok arról,
hogy ez pontosan hány milliárd forint,
ilyen nagyságrendű bevétele volt ugyanis
az Erzsébet-programnak. Ami már most
látszik, hogy körülbelül 75 ezer ember,
nagyon sok család tudott elmenni 30-35
ezer forint körüli összegből nyaralni, és
10 ezer fiatalnál is több az, aki az Erzsé-
bet-táborokba jelentkezett – mutatott rá a
kereszténydemokrata politikus a közte-
levízió reggeli háttérműsorában.

Az év végéig folyamatosan nőni fog-
nak ezek a számok, ugyanis az úgy-
nevezett kisutalványokra befolyt össze-
geket visszateszik a szociális üdültetés
rendszerébe, így a négy kategóriában to-
vábbi nagycsaládosok, fogyatékkal élők,
szociális intézményi dolgozók és bármi-

lyen más okból rászorulók lehetnek ked-
vezményezettek.

A közelmúltban megváltozott az ét-
kezésicsekk-rendszer, amelynek kö-
szönhetően most már nem multicégek
húzzák hasznát az utalványoknak,
hanem közfeladatként látja el egy állami
közalapítvány, illetve annak egy állami
tulajdonú kft-je. Az üdülések idén még
egyre romló állapotú, de a fiatalok üdül-
tetésére amúgy megfelelő állami intéz-
ményekben lesznek, a forgalmi be-
vételekből ebben is elérhető majd
változás.

Itt egy szociális pluszforrás teremtő-
dött. Ezeket a táborokat korábban nem
lehetett meghirdetni, mert a költségve-
tésben nem volt rá fedezet; úgy teremtő-
dött meg, hogy senkitől semmilyen
költségvetési pénzt nem kellett elvenni
– húzta alá Rétvári Bence. A helyszíne-
ket tekintve az első évben mintegy 70-
80 üdülőhelyet találtak, tópartiakat,
hegyekben lévőket, kisebbeket, nagyob-
bakat egyaránt. Ha ezeket megfelelően
feltöltik, jövőre ki tudják bővíteni a pa-
lettát, de most még nem akartak „túl na-
gyot markolni”.

A kereszténydemokrata államtitkár
hangsúlyozta: a múlté a kilencvenes
éveknek az a „taktikája”, hogy az állami,

szakszervezeti üdülőket alacsony haté-
konysággal, egyre leromló állapotban
üzemeltették, aztán azt mondták, hogy
„adjuk el”. „Mi nem azt mondjuk, hogy
bomlasszuk le a szintjét, mert ez csak
veszteséges, óriási pénzbe kerül a felújí-
tása és ezért privatizálnunk kell. Mi úgy
gondoljuk, hogy ha az állam jó gazda-
ként gondoskodik erről, akkor mindenki
nyer. Igyekszünk »házon belül« tartani a
forrásokat, és akkor a közvagyon gyara-
podik ezen üdülések révén is. Egy 
kisebb részéből, civil szervezetek javas-
latára különböző magánüdülőknél is biz-
tosítunk támogatott üdülést.”

A határon túli magyar gyerekek nya-
ralásáról is beszélt Rétvári Bence: mivel
nincsenek az országhatárokon túl ma-
gyar tulajdonú állami üdülők, ők a Ha-
tártalanul nevű program keretében
vakációzhatnak.

Az Erzsébet-program segíti a vagyon megőrzését

A családvédelmi törvény biztonságot
és kiszámíthatóságot teremt az emberek
számára – mondta június 30-án az
MNO-nak Rétvári Bence. Közölte azt is,
családot nem egy kormányzati ciklusra
vállal az ember. A politikus a lapnak be-
szélt arról is, hogy voltak olyanok, akik a
házasságot is családnak tartották, gyerek
megléte nélkül. „Márpedig azt az Alap-
törvény házasságnak definiálja, nem
pedig családnak” – szögezte le Keresz-
ténydemokrata Néppárt alelnöke. 

Határozatával az Alkotmánybíró-
ság (Ab) most élt először az új alkot-
mánybírósági törvényben biztosított
jogkörével, amikor a családvédelmi
törvény törvényes öröklésről szóló
rendelkezésének hatálybalépését fel-
függesztette – mondta Rétvári Bence. 

Biztató előjelnek nevezte a végső
határozatra nézve, hogy az Alkot-
mánybíróság nem függesztette fel a
hatályba lépést. „Hangsúlyozni szeret-
nénk: a család definíciója, és ezáltal a
családügyi törvény teljessége egy fon-
tos, stabil és kiszámítható támogatást
biztosít a családok számára” – szö-
gezte le aa KIM államtitkára.

Biztonságot teremt a
családvédelmi törvény

FORRÁS: KDNP.HU, HIRADO.HU

FORRÁS: MNO

Igazságosabb 
iskolarendszert 

teremt a nagyobb 
állami szerepvállalás
A nagyobb szerepvállalás az iskolák
fenntartásában nem államosítás, hi-
szen a vagyon az önkormányzatok-
nál marad, miközben az állam
biztosítja a pedagógusbéreket, és
erre elegendő forrás lesz a jövő évi
költségvetésben. A közoktatás célja,
hogy a nemzeti középosztály meg-
erősítésével olyan országot építsünk,
amelyben jó élni. Az új köznevelési
törvény alapelve, hogy a nevelést
visszahelyezzük a jogaiba – jelen-
tette ki június 21-én egy pedagógus-
fórumon Hoffmann Rózsa.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az oktatáésrt felelős államtitkár
hangsúlyozta: ha kisgyerekkorban nem
neveljük a felnövekvő nemzedékeket,
akkor „boldogtalan, frusztrált, öntörvé-
nyű, egoista felnőttek laza halmazává
válik a társadalom”. Olyan köznevelési
törvény készült, amely a magyar iskola
1016 éves hagyományait a modern kor-
szak kihívásainak megfelelően tudja al-
kalmazni; hogy Magyarország ismét
felemelkedjék, és gyermekeink pers-
pektíva hiányában ne vágyjanak el az or-
szágból. Ennek érdekében az új
jogszabály másik alapelve a leszakadás
megakadályozása, hiszen a társadalmi
ranglétra alsó szintjén élők csak a tudás
és a kultúra útján emelhetők fel. A köz-
nevelést közszolgálatnak, nem szolgál-
tatásnak tekinti a törvény, vagyis – a
piaci logikával szemben – nem szabad
eltűrni a különbségeket. 

Ezek felszámolását szolgálja, hogy az
állam nagyobb szerepet vállal a fenntar-
tásban, hiszen irányítja és ellenőrzi az ok-
tatási intézményeket – az önkormányzati
rendszer ugyanis azt eredményezte, hogy
óriásivá nőtt a különbség az iskolák kö-
zött. Mindez azonban nem jelent álla-
mosítást, hiszen az épület és a vagyon az
önkormányzatoknál marad, miközben az
állam biztosítja a pedagógusbéreket.
Ehhez pedig elegendő forrás áll majd
rendelkezésre a jövő évi költségvetésben
– fűzte hozzá. Ugyanakkor nemhogy
csonkul, hanem inkább erősödik az in-
tézmények szakmai önállósága, hiszen a
pedagógiai programot, a szervezeti és
működési szabályzatot, de még a házi-
rendet is a nevelőtestület határozza meg,
és ezeket az eddigiekkel ellentétben nem
kell jóváhagynia a fenntartónak.

A kereszténydemokrata szakpoliti-
kus szólt arról is, hogy az európai gya-
korlatnak megfelelően 2014-től 3 éves
kortól kötelezővé akarják tenni az óvo-
dáztatást, mivel 3 és 6 éves kor között
rohamosan fejlődik ki a készségek
zöme, és az akkor elmulasztott foglal-
koztatás később nem pótolható –
mondta Hoffman Rózsa.

Bölcsőde-avatás Biatorbágyon
Biatorbágy első bölcsődéjét avatta fel június 24-én Soltész Miklós szociális,
család-, és ifjúságügyért felelős államtitkár. A 72 férőhelyes bölcsőde felépí-
téséhez az Új Széchenyi Terv keretében 250 millió forint támogatást nyert el
a város. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt két évben több mint 1200 új
bölcsődei férőhelyet adtak át, emlékeztetett arra, hogy a 2011. szeptember
15-én megjelent pályázati felhívás alapján mintegy 8,5 milliárd forintot lehet
bölcsőde fejlesztésére fordítani.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata szakpoli-
tikus közleményében hangsúlyozta:
a bölcsődék, valamint a bölcsődei fé-
rőhelyek száma évről évre folyama-
tosan emelkedik. Eszerint amíg
2010-ben 671 bölcsőde működött, és
a férőhelyek száma 32.516 volt,
addig 2011-ben már 691 bölcsőde
működött, a férőhelyek száma pedig
35.450 volt. Ezzel együtt az előző
évhez képest nőtt a szakképzett és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező
kisgyermeknevelők aránya.  

A kommüniké szerint a Biatorbá-
gyon átadott épület az alapellátáson
túlmenően további gyermekek nap-
pali ellátására nyújt lehetőséget az
időszakos gyermekfelügyelet bizto-
sításával. Az intézményben sajátos
nevelési igényű gyermekeket is fo-
gadnak.  

A közlemény
kiemeli, hogy a
kormány elköte-
lezett a gyerme-
kek napközbeni
ellátása, különö-
sen a bölcsődei
férőhelyek fej-
lesztése iránt.

Hangsúlyozzák, hogy a 2007-2013-
as akcióterv időszakában „szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fej-
lesztései” elnevezéssel jelentek meg
pályázati felhívások.    

Az államtitkárság felidézte, hogy
az elmúlt két évben több mint 1200
új bölcsődei férőhelyet adtak át, egy-
ben emlékeztetett arra, hogy a 2011.
szeptember 15-én megjelent pályá-
zati felhívás alapján mintegy 8,5 
milliárd forintot lehet bölcsőde fej-
lesztésére fordítani.
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A kormány erre szavai szerint 180
fokos politikai fordulattal reagált. A cél
az volt – folytatta –, hogy a bankokat és
a nagyvállalatokat bevonják a tehermeg-
osztásba, a bajba jutott devizahiteleseket
kimenekítsék az adósságcsapdából és a
válság ellenére jelentős, a középosztályt
segítő adósságcsökkentést hajtsanak
végre – mondta.

„Ezzel nagy nemzetközi vihart ka-
vartunk. (...) Mi eltökélten azt az állás-
pontot képviseltük mindhárom kérdésben,
hogy ez igenis jó és járható út. Az unió
vezetőinek nagy része mindezt hevesen
ellenezte. Két évig húzódó vita követ-
kezett (...), a vita csúcspontja az volt,
amikor az unió igazságtalanul felfüg-
gesztette a Magyarországnak járó kohé-
ziós pénzek lehívását. Ez a vita tíz
nappal ezelőtt lezárult: Magyarország
győzött, Európa gazdasági és pénzügyi
vezetői kifejezték elismerésüket Ma-
gyarország kétéves teljesítménye iránt”
– jelentette ki Orbán Viktor a kohéziós
támogatások felfüggesztéséről szóló
döntés visszavonására utalva.

A miniszterelnök szerint Magyaror-
szág az eurózóna gazdaságának sikeré-
ben érdekelt, ezért „szurkolunk
Európának, és minden tőlünk telhetőt
megteszünk azért, hogy az eurózóna
gazdasága megtalálja a megoldást a saját

válságára”. Orbán Viktor azt mondta: az
elmúlt tíz napban kiderült, hogy az euró-
pai válságkezelés még mindig nem elég
eredményes, „de világossá vált, hogy a
magyar út sikeres”.

„Ma már mindenki számára nyilván-
való, hogy Magyarországon az ellenke-
zője történik, mint Spanyolországban,
Görögországban vagy Portugáliában” –
jelentette ki a miniszterelnök, hangsú-
lyozva: Magyarország megvédte a
nyugdíjak értékét, itt 80 ezerrel többen
dolgoznak, mint két évvel ezelőtt, és
durva megszorítások helyett megújult a
társadalmi élet. Mindezek hatására Ma-
gyarország egyre tisztességesebb bánás-
módra számíthat – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor az Országgyűlésben je-
lentette be a kormány munkahelyvé-
delmi akciótervét is. Ennek részeként a
25 év alattiak, az 55 év felettiek és a 25-
54 éves kor közötti, képzettséget nem
igénylő munkát végzők esetében a mun-
káltatói járulékot a felére csökkentik. A
tízpontos munkahelyvédelmi akcióterv
ismertetésekor a kormányfő – napirend
előtti felszólalásában – emlékeztetett a
Fidesz-KDNP és a kormány közötti
megállapodásra, hangsúlyozva, hogy
egy „soha nem látott mértékű szociális
adócsökkentésre” készülnek, megköny-
nyítve ezzel a hazai vállalkozásoknak a
foglalkoztatást. Közölte: a kiemelt mun-
kavállalói csoportok esetében csökken-

tik a szociális hozzájárulási adót és a
szakképzési hozzájárulást százezer fo-
rintos bruttó bérig.

A kisadózók adó és adminisztrációs
terheinek csökkentését, számukra téte-
les adózás bevezetését javasolta Orbán
Viktor. A miniszterelnök szerint a 6 mil-
lió forint alatti árbevételű mikrovállalko-
zások számára az adófizetés rendkívül
egyszerű, választható formáját kínálják
majd, így aki ezt választja, annak egyet-
len adót kell fizetnie, főállású kisadózó
esetében havi 50 ezer forintot, mellékál-
lásban 25 ezer forintot. A kisadó kiváltja
a társasági adót, a személyi jövedelema-
dót, a járulékokat és a szociális hozzájá-
rulási adót – tette hozzá.

Orbán Viktor arra számít, hogy a kor-
mány ismertetett munkahelyvédelmi ak-
cióterve is vitákat fog kiváltani, de
közlése szerint a kabinet ezeket a vitá-
kat is megvívja, és nem enged a céljai-
ból, a munkahelyteremtésből, a munka-
helyek megőrzéséből és a foglalkoztatás
növeléséből. 

A miniszterelnök köszönetet mon-
dott Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszternek, a Fidesz-KDNP-frakció-
szövetségnek és a gazdasági bizottság-
nak, amiért kidolgozták azt a megol-
dást, amellyel a pénzügyi tranzakciós
illeték megteremti a munkahelyvé-
delmi akciótervhez szükséges költség-
vetési forrásokat.

– Folytatás az 1. oldalról –

Munkahelyvédelmi akciót indít a kormány

Orbán Viktor amerikai képviselők segítségét kérte
Az Egyesült Államokból támogatott antiszemita provokációk megszüntetését kéri a washingtoni kongresszus tagjai-
tól Orbán Viktor. A kormányfő ezt az USA kongresszusának ötven tagjához címzett válaszában írta, miután az ame-
rikai képviselők levélben kérték, hogy a magyar vezetők emeljenek szót az antiszemitizmus minden formájával
szemben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az általa vezetett politikai közösség kereszténydemokrata alapokon áll.

A kormányfő sajtófőnöke július 3-án
tájékoztatott arról, hogy Orbán Viktor el-
küldte válaszát az Egyesült Államok
kongresszusának ötven tagjához. A Ha-
vasi Bertalan által az MTI-hez eljuttatott
levelet Joseph Crowley kongresszusi
képviselőnek címezte a miniszterelnök,
aki köszönetet mond az amerikai képvi-
selők megkereséséért.

„A legjobbkor tették ezt, ugyanis
éppen a segítségüket szerettem volna
kérni egy olyan ügyben, amelyben a kor-
mányközi kapcsolatokon és nagykövet-
ségen keresztül nem sikerült célt érnem"
– fogalmazott Orbán Viktor. Mint írta,
Magyarországon az általa vezetett poli-
tikai közösség, amely keresztényde-
mokrata alapokon áll, évtizedek óta
harcol a szabadságért és az emberi mél-
tóság tiszteletéért. „A mi politikai kö-
zösségünk a magyar szabadságharcosok
örököse, büszkék vagyunk arra, hogy te-
vékeny szerepet játszhattunk hazánk
szovjet elnyomás alóli kiszabadításában
és a kommunizmus megdöntésében. A
szabadságunk visszaszerzése óta folya-
matosan harcolunk az emberi méltóság

tiszteletéért a magyar társadalmi és kö-
zéletben egyaránt. Az ez ügyben elért si-
kereinkről washingtoni nagykövetségünk
szívesen szolgál részletekkel" – tette
hozzá miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette a kongresszusi
képviselőknek, hogy munkája során je-
lentős antiszemita támadások érik az ál-
tala vezetett politikai közösséget és
személy szerint őt is. A támadások során
„a szélsőséges erők zsidóbérencnek titu-
lálnak bennünket” – fogalmazott, hozzá-
fűzve, hogy ezek az erők a legnagyobb
támogatást az Egyesült Államokból kap-
ják. „Az antiszemitizmus magyarországi
központja egy olyan hírportál, amely a
magyar kormány föllépése elől az Egye-
sült Államokba menekült, s onnan végzi
gyalázatos tevékenységét. Ha ez a prob-
léma megoldódna, az antiszemitizmus
magyarországi erői jelentősen meggyen-
gülnének. Kérem önöket, hassanak oda,
hogy megszűnhessenek Magyarországon
az Egyesült Államokból támogatott anti-
szemita provokációk. Miután az Egyesült
Államok kormánya visszautasította kéré-
sünket, önökhöz fordulok segítségért" –
zárul Orbán Viktor válaszlevele. Az
Egyesült Államok kongresszusának

ötven tagja június 21-én levélben fordult
Orbán Viktor miniszterelnökhöz, létfon-
tosságúnak nevezve, hogy a magyar 
vezetők szót emeljenek az antiszemitiz-
mussal és a fanatizmus minden formájá-
val szemben. A washingtoni képviselők,
akik a szilárd amerikai-magyar kapcso-
latok erőteljes támogatóinak mondják
magukat, a képviselőház külügyi bizott-
ságának honlapján közzétett levelükben
kiemelték a magyar bevándorlók jelen-
tős hozzájárulását az amerikai gazdasági,
politikai és kulturális élet alakulásá-
hoz. Mély aggodalmukat hangoztatták
ugyanakkor a Jobbik antiszemita és ho-
mofób megnyilvánulásai miatt. Idézték
a Jobbik volt elnökjelöltjét, Morvai
Krisztinát, aki „tetves, mocskos gyilko-
soknak" nevezte az izraeli zsidókat, és
arra figyelmeztette a magyar zsidókat,
hogy „a magukfajták ideje lejárt".
Ugyancsak idézték a Jobbik lapját,
amely hitelt adott annak a mítosznak,
hogy a zsidók keresztényt vért használ-
nak vallási szertartásaikhoz, és beter-
jesztett egy törvénytervezetet a parla-
mentben, amely perverziónak minősíti a
homoszexualitást, és börtönbüntetéssel
sújtaná annak „terjesztőit".

Együttműködik a kormány a Ma-
gyar Cserkészszövetséggel; az erről
szóló megállapodást a kabinet nevé-
ben Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes és Buday Barnabás, a Magyar
Cserkészszövetség elnöke írta alá jú-
lius 11-én. A KDNP elnöke elmondta:
közfeladat ellátása esetén az állami,
helyi önkormányzati szervvel azonos
költségvetési támogatásban részesül-
het a szervezet. 

Együttműködés 
a cserkészekkel

A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese szerint a cserkészetnek óriási
szerepe van az állam szempontjából,
olyan feladatot lát el „az ifjúság gondo-
zásában”, ami semmi mással nem he-
lyettesíthető. Ezért a magyar állam jól
felfogott érdeke, hogy minden lehetsé-
ges eszközzel támogassa a mozgalom
célkitűzéseit – hangsúlyozta Semjén
Zsolt.

Külön kitért arra, hogy a szervezet ki-
emelt szerepet játszik az országon belüli
nemzettudat megerősítése mellett a Kár-
pát-medencei magyarság nemzettudatá-
nak erősítésében és a nyugati emigráció
magyarságtudatának megtartásában.
„Olyan természetes hajszálgyökerekkel
szövi át a magyar életet, ami semmi
mással nem helyettesíthető” – fogalma-
zott a miniszterelnök-helyettes. Fel-
idézte, hogy Magyarországon 1912-ben
öltött intézményes formát a cserkész-
mozgalom, ami „nagyszerűen műkö-
dött” az ifjúság segítése, a nemzettudat
erősítése terén egyaránt. Hozzátette:
1948-ban a kommunista hatalomátvétel
után a hasonló szervezetekkel együtt a
cserkészmozgalom is a kommunista
diktatúra áldozata lett. Megjegyezte: a
cserkészeket a nyilas hatalom idején a
nácik is üldözték.

Semjén Zsolt emlékeztetett arra,
hogy a rendszerváltozás után az ingat-
lanrendezés nem terjedt ki az ilyen tí-
pusú szervezetekre, és a mozgalom sem
kapta vissza azt a vagyont, amit a kom-
munista rendszer idején elraboltak tőlük.

Buday Barnabás, a MCSSZ országos
elnöke azt mondta: önkéntes, pártpoliti-
kától mentes ifjúsági szervezetként mű-
ködnek, nyitottan mindenki számára,
kiállva az értékeik mellett. Hangsú-
lyozta: nem politikai megrendelésre
írták alá a megállapodást, és örül, hogy
a kormány észrevette szándékaikat. 

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere szintén sikertörté-
netnek nevezte a folyamatot, ami
szerinte elsősorban az egyházak tü-
relmének és a kormányzati szervek-
nél fellelhető folyamatos és stabil
szakmai tudásnak volt köszönhető.
A tárcavezető kiemelte: húsz év
után újra olyan átalakulás előtt áll-
nak azok az intézményrendszerek,
amelyekben az egyházak szolgálatot
vállaltak, hogy ma ismét nagy szük-
ség van a türelemre és arra az
együttműködésre, amit az egyházak
korábban tanúsítottak. Az átalakulás
elkerülhetetlen – folytatta a minisz-
ter, hozzátéve: nagyon fontos, hogy
ezt ne csak az okok határozzák meg.
A cél, hogy átláthatóbb, finanszí-
rozhatóbb, fenntarthatóbb és szín-

vonalasabb szolgáltatás jöjjön létre
– hangsúlyozta Balog Zoltán, aki
azt ígérte, az ingatlanátadások után
hamarosan elkezdődik a második
nagy egyeztetési kör, hogy az átala-
kításokat ne csak az egyházak egyet-
értése, hanem támogatása mellett le-
hessen megvalósítani. A miniszter
azt mondta: az egyházi ingatlanren-
dezés „gyümölcsei" azok a gyer-
mekek, akik nemcsak jó tudást,
hanem tisztességes nevelést is kap-
nak ezekben az iskolákban, és azok
az idősek, akiknek életük alkonyán
gondoskodást biztosítanak.

Szászfalvi László egyházügyi ál-
lamtitkár úgy fogalmazott: az ingat-
lanrendezés nem pusztán vagyoni és
kárpótlási kérdés, hanem az egyhá-
zak közösségmegtartó, szervező és
nemzetmegtartó ügye is. Az egyházi
ingatlanrendezés céljához ért –

mondta, hozzátéve: ő
az első pillanattól első-
sorban nem igazságté-
telként, hanem óriási
lehetőségként tekintett
a folyamatra, a szolgá-
lat kiterjesztésére tár-
sadalmi és spirituális
szempontból. Az ál-
lamtitkár kiemelte az
ö n k o r m á n y z a t o k
együttműködési kész-
ségét az állami és egy-
házi szervezetekkel,
amit példaértékűnek nevezett.

Kitért arra is, hogy az első
Orbán-kormány idején 2000-2002
között négy-négy milliárd forintot
különítettek el rekonstrukciós támo-
gatásra. Ez az összeg a következő
kormányok alatt folyamatosan csök-
kent, majd 2010-re lenullázódott –

állapította meg Szászfalvi László
közölve, hogy a második Orbán-
kormány a tavalyi évre és idénre
1,350 milliárd forintot különített el
erre a célra. Ennek a többszörösére
lenne szükség szerinte, de – mondta
– ez az összeg is kifejezi, hogy a
kormány fontos partnerének tekinti
az egyházakat.

– Folytatás az 1. oldalról –

Siker az egyházi ingatlanrendezés

Hitet teszünk amellett, hogy a mai körülmények között folytatjuk Szent Ist-
ván országépítő nagy művét, ahogy Szent László királyunk tette annak idején
– mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 27-én Győrben, a lo-
vagkirály káptalandombi szobrának avatásán mondott beszédében. Surján
László, az Európai Parlament alelnöke a rendezvényen arról beszélt: Szent
László tudta, mit ér a vagyon, de azt is, hogy van, ami annál értékesebb, pél-
dául a haza biztonsága.

A KDNP elnöke arra emlékeztetett:
Szent László éppúgy továbbépítette a
magyar állam Szent István-i művét, mint
az anyaszentegyházat, hirdetve a keresz-

ténységet és erősítve a magyarságot; a
külső és belső támadásoktól zaklatott or-
szágban nyugalmat és rendet teremtett
törvényeivel. „Erős kézzel védelmezte,
ami megtart, és erős kézzel verte le
mindazt és mindazokat, akik a nemzet
belső és külső ellenségei voltak” – fo-
galmazott Semjén Zsolt a többszáz fős
hallgatóság előtt, hozzátéve: „a mi kül-
detésünk, hogy a lovagkirály életmű-
vében felismerjük mindazokat az eré-
nyeket és értékeket, amelyek ma is elő-
reviszik nemzetünk ügyét".

Surján László, az Európai Parlament
alelnöke arról beszélt: Szent László
tudta, mit ér a vagyon, de azt is, hogy

van, ami annál értékesebb, például a
haza biztonsága. „Nekünk mi a legfon-
tosabb? Nem került-e a pénz, a vagyon
az Isten helyére? Felfogjuk-e, hogy
jogos panaszainknál fontosabb a közös
háztartás rendbetétele? Tudjuk-e, hogy

az adósság megszüntetése
nélkül ellehetetlenítjük utóda-
ink helyzetét?” – tette fel a
kérdést, hangsúlyozva: az Is-
tenébe kapaszkodó ember
számára nincs legyőzhetetlen
akadály.

A kétméteres talapzaton
álló, két és fél méteres bronz-
szobrot – Lebó Ferenc alko-
tását – a családja és cége
nevében a városnak adomá-
nyozó Gasztonyi László kie-
melte: Győr mindig is

igyekezett olyan környezetet teremteni,
hogy a helyi és a multinacionális válla-
latoknak egyaránt kedvezzen; 23 év alatt
így nőtt vállalata „tyúkólvállalkozásból"
több milliárdos forgalmúvá.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere
utalt arra: a Gasztonyi család korábban
már számos alkalommal támogatta vál-
lalkozásának profiljába vágó adomá-
nyokkal - például templomok, utak
kivilágításával – a várost. A polgármes-
ter arra kérte a helyieket, ugyanilyen ösz-
szefogással építsék együtt a várost.

A győri bazilika apszisa mellett álló
szobor felavatása után szentmisét tartot-
tak a templomban, ezt körmenet követte.

Szent László-szobrot avattak Győrben

A Magyar posta igazi extrákkal lepte meg a filatélia szerelmeseit az idei bé-
lyegnap alkalmával. A bélyegeket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke és Varga Dezső a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese a Ka-
locsán rendezett nemzetközi bélyegkiállítás megnyitóján hozta forgalomba.

Bélyegnap Kalocsán
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Semjén Zsolt köszöntőjében kie-
melte: a bélyeg nem pusztán egy díjsza-
bási tétel, hanem egy
nemzet, egy kultúra véd-
jegye. Míg a személyte-
len gyorsüzenetek
világában végtelenségig
„lecsupaszított szavak-
kal” zajlik a kommuniká-
ció, addig egy bélyeg azt
is elárulja, hogy az adott közösség mit
tart fontosnak, amit megmutathat a világ
többi részének. Semjén Zsolt megkö-
szönte Kalocsa városának, hogy hely-
színt adott a rendezvénynek, a postának

és a bélyeggyűjtők szövetségének pedig
azt, hogy ezt az örökséget és kultúrát
ápolják, a művészi igényességű, kalocsai
témájú bélyegekkel pedig a város és az

ország hírnevét is öregbítik.
Az ünnepélyesen forga-

lomba hozott Kalocsa Kol-
lekció bélyegsorozat az
érsekség ezer évének emlé-
kei, a kalocsai hímzés, vala-
mint a híres fűszerpaprika
motívumaival köszöntötte a

85. Bélyegnapot. Az érseki város a
Nagyasszonyunk Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium előcsarnokában
igényesen válogatott, gazdag kiállítással
várja a hazai és külföldi filatelistákat.

Mind az európaiság, mind a kereszténység, mind a magyarság szempontjából
példaértékű ma is Szent László, aki a legeurópaibb és legmagyarabb király volt
– jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 30-án Somogyváron.
Szerinte a Szent László-i örökség mai mondanivalója, az emberi jogokon nyugvó
nemzeti érdekek érvényesítése abszolút legitim szempont, keresztény alapon is. 

Ma is példaértékű Szent László
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A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke az egykori apátság romjainál, Szent
László első sírhelyénél mondott beszédet,
annak alkalmából, hogy a Szent László-
napok keretében ünnepi megemlékezést
tartottak a településen bencés apátságot
alapító lovagkirályról. Semjén Zsolt fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a Szent
László-i örökség mai mondanivalója, az
emberi jogokon nyugvó nemzeti érdekek
érvényesítése abszolút legitim szempont,

keresztény alapon is. Emlékeztetett arra,
hogy a lovagkirálynak „egy anarchiába
süllyedő, széteső, a meggyengült köz-
ponti hatalom miatt különböző érdek-
csoportok által szétszabdalt országban
kellett rendet teremtenie vaskézzel, hogy
a nemzet ne essen szét az anarchiában,
könnyű zsákmányává válva külső éhes
érdekeknek”.

A megemlékezésen részt vettek len-
gyel, osztrák és horvát vendégek is, köz-
tük Roman Kowalski, a Lengyel
Köztársaság nagykövete.
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A hőségriadó ellenére is tömegek látogattak ki június utolsó napján a család-
háló.hu által szervezett családi olimpiára, amelyen politikusok, sportolók, mű-
vészek népszerűsítették a család intézményét.

Az első alkalommal megszervezett
családi olimpiára, amelyet a budapesti
Orczy Parkban rendeztek, több ezren
érkeztek. Itt délelőtt 9 órától este 7 óráig
várták a családokat. Az érdeklődők a
foci- és sorversenyek mellett olyan extra
mozgásfajtákat is kipróbálhattak, mint
a felfújható „öttusa birodalom”, Euro-
bungy, légbicikli, léglabda, de kaland-
park, ugrálóvár és KRESZ Park is várta
azokat, akik a rekkenő hőség ellenére is
vállalták a „megmérettetést”.

A délelőtti programban az Emberi
Erőforrások Minisztériuma államtitkára
bejelentette, a kormányzat 11,7 milliárd
forintot fordít a megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatására. Soltész
Miklós elmondta, az összegből mintegy
kétezer ember képzése és ötezer fő ma-
ximum öt hónapos, 100 százalékos bér-
költség-támogatása valósulhat meg.
Orsós Zsolt csörgőlabda paralimpikon

arról beszélt, hogy nagyon fontos a fe-
jekben való akadálymentesítés. Az el-
múlt két évben mintegy 6-7 ezer
középiskolás diákkal beszélgetett a szo-
lidaritás nagyköveteként, illetve ismer-
tette meg sportágát. Kiemelte: a
fogyatékos embereknek ma nagyon kis
hányadát foglalkoztatják, mert a mun-
kaadók tartanak tőlük. Reményének
adott hangot, hogy sikerül ezen változ-
tatni, és a fiatalok, akikkel beszélgetett,
már másként gondolkodnak majd erről. 

„A polgári törvénykönyv őszi vitája-
kor rendezhető lesz az a
passzus, amelyet a család-
védelmi törvényben az Al-
k o t m á n y b í r ó s á g
kifogásolt” – ezt már a csa-
ládi olimpiára ugyancsak
kilátogató Rétvári Bence
nyilatkozta az MTI-nek. A
KIM parlamenti államtit-
kára hangsúlyozta ugyan-
akkor, hogy az Ab nem
érintette a családvédelmi
törvénynek a liberális szer-
vezetek és az ombudsman
által legtöbbet támadott ré-
szét, a család definícióját.

Ez az első olyan definíció a magyar jog-
ban, amely törekszik a család fogalmá-
nak általános meghatározására. Ez egy
integratív, befogadó család
fogalom – fogalmazott, kie-
melve, hogy a meghatározás
az eredeti menetrend szerint
július 1-jével hatályba lép. A
kereszténydemokrata politi-
kus rámutatott: ha az Ab ezt
kifogásolhatónak tartotta
volna, ennek a hatályba lé-
pését sem engedte volna. Ez
rendkívül fontos, mert így
szinte teljessé válik a család-
védelmi törvény, ami hosszú
távon kiszámíthatóvá teszi a családok
számára a jogi környezetet, legyen szó a
családok támogatásáról, a családi álla-
potról, vagy a családi adózási rendszer-
ről – mondta Rétvári Bence.

Az estig tartó ingyenes programokat
zenei koncertek színesítették. Fellépett
a kisgyerekes családok nagy kedvence,
az Alma Együttes, a Makám Zenekar, a
Zabszalma és a Tücsök Zenekar, vala-
mint Pintér Béla.

A visszajelzések mindenképpen po-
zitívak voltak és arra inspirálnak min-

ket, hogy még több programot
szervezzünk országszerte a családosok-
nak, összefogjuk őket és véleményüket
képviseljük a döntéshozók előtt is – ösz-
szegezték tapasztalataikat a szervezők.

A Miskolci Egyetem Szenátusa  június 30-i ünnepi ülésén az aranyoklevelek és rangos kitüntetések át-
adása mellett, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa döntése alapján Latorcai János, az ország-
gyűlés alelnöke – a Kar érdekében végzett sokoldalú tevékenységének elismeréseként – Professor Honoris
Causae Facultatis Miskolcinensis kitüntetést vehetett át Prof. Dr. Patkó Gyulától, az Egyetem Rektorától
és Prof. Dr. Illés Bélától, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékánjától.

A kitüntetés átadását követően Prof. Dr. Illés Béla
laudációjában kiemelte Latorcai János több évtizeden
átívelő egyetemi oktatói, valamint szakmai-irodalmi
munkásságát, továbbá az ipar és az egyetem közötti
kapcsolat megerősítésében vállalt szerepét. Az 1999-es
alapítás óta eltelt 13 esztendő alatt ezt a legmagasabb
szintű elismerést Latorcai János mellett mindösszesen
huszonnyolcan érdemelték ki, többségükben a hazai
és a külföldi tudományos élet nagyságai. Az Ország-
gyűlés kereszténydemokrata elnöke beszédében kö-

szönetet mondott az Alma Maternak az életét
megalapozó miskolci évekért és azért a szakmai
segítségért, amit akár oktatóként, akár politikus-
ként fordult az egyetemhez, minden alkalommal
megkapott. Kiemelte, hogy az idén január elsejé-
vel hatályba lépett új felsőoktatási törvény szep-
tember elsejével számos kihívást támaszt a jövő
értelmiségének képzésével kapcsolatosan. Hoz-
zátette, kulcsfontosságú, hogy ezekre az egyetem
megtalálja a megfelelő válaszokat, mert ahogy
Szent-Györgyi Albert oly kiválóan megfogal-
mazta: „Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája”.
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Családi olimpia az Orczy Parkban

-A.B.-

Latorcai János kitüntetése


