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– Ön a Sapientia erdélyi magyar
egyetem kolozsvári megnyitóján in-
terjút adott a Krónikának, ahol azt
mondta: „Ha Tőkés László nem lett
volna, és nincs a temesvári forrada-
lom, akkor, akik vissza akarják venni
a kitüntetését, azok közül jó páran
ma is a Román Kommunista Párt-
ban vagy a Szekuritátéban üldögél-
nének, a jobbik része pedig valahol
illegalitásban vagy a szamizdat el-
lenzékiség állapotában lenne.” Nem
túl kemény ez?

– Ez az igazság. 

– Bizonyos román köröknek
aligha tetszhetett… De mondott ko-

rábban még keményebbet, például
Jan Slota szlovák politikus önnek
címzett kirohanását – mivel a szlo-
vákiai orvossztrájk idején történt –
annak tudta be, azzal intézte el,
hogy: „bizonyára zárva volt a 
detoxikáló”.

– Így igaz. Slota a magyarságot sérte-
gette és mellesleg Esterházy János kap-
csán fasisztának nevezett minket. Erre ez
volt a helyes válasz. Megjegyzem, gróf
Esterházy János volt az egyetlen képvi-
selő a pozsonyi parlamentben, aki ellene
mert szavazni a zsidótörvényeknek.
Akkor ki a fasiszta?

„Egyéni és közösségi boldogulásunk útja Isten terve szerint
a jól végzett munka, Sándor István személyében tehát a mun-
káját hittel és szeretettel végző ember példaképét tisztelhetjük”
– mondta Erdő Péter, felhívva a figyelmet arra: „Sándor István
tisztelete legyen alkalom mindnyájunk számára a kiengeszte-
lődésre és a lelki megújulásra! Személye legyen világító példa
a hivatás vállalására, a becsületes munkavégzésre és a hűséges
kitartásra Krisztus és az emberek szeretetében!”

Felidézte, hogy Sándor István szalézi hivatását még szülő-
városában, Szolnokon kapta, és miután belépett a rendbe,
nyomdász lett. Nagy lelkesedéssel foglalkozott a fiatal mun-
kásokkal, és a szerzetesrendek 1950-es betiltása után is tovább
dolgozott a fiatalokkal. Az a rendszer, amely magát munkás-
hatalomnak hirdette, nem tűrte, hogy éppen a fiatal munkások
között valaki keresztény nevelést folytasson – mondta Erdő
Péter, aki rámutatott: Sándor István ellen azt hozták fel vád-
ként, hogy államellenes tevékenységet folytatott és hazaárulást
követett el, valójában azonban csak nevelői tevékenységet vég-
zett a katolikus egyház tanítása szerint. 

Ferenc pápa Nyitott ész, hívő szív című könyvében beszél a harcos kereszténységről. Más a harcosság és más az agresszivi-
tás, ahogy más az erő és más az erőszak. Ezt a különbségtételt érdemes szem előtt tartanunk a politikai küzdelmek során.

KÁRPÁTI KATALIN

Közeledünk 
a mindennapi 

szabadságunk felé

– Folytatás a 2. oldalon –

Hittel, virtussal, humorral

– Folytatás a 12. oldalon –

’56 hősei szépek, bátrak és fiatalok vol-
tak, mégis odaadták az életüket a mi
szabadságunkért – mondta Orbán
Viktor október 23-án a Hősök terén
tartott ünnepi beszédében, hozzátéve:
A sok fiatal, akit meggyilkoltak, be-
börtönöztek, menekülésre kényszerí-
tettek, értünk és talán helyettünk halt
meg, került börtönbe, kényszerült
emigrációba, lemondtak a világról a vi-
lágért, az emberekről az emberekért,
az életről az életért. A miniszterelnök
felszólította az egybegyűlteket: – Ké-
szülődjetek, most befejezhetjük azt,
amit ’56-ban elkezdtünk.

Sándor István szalézi szerzetesi hivatásához élete árán is
hűséges volt. Megrendülten állunk a koncepciós per áldo-
zata előtt, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra
ítéltek és kivégeztek – mondta Erdő Péter bíboros Sándor
István boldoggá avatási szentmiséjén október 19-én, a bu-
dapesti Szent István-bazilika előtti zsúfolásig telt téren, ahol
rámutatott: „gépies és elidegenedett világunkban ma is ak-
tuális Sándor István üzenete”.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Sándor István élete árán is
hűséges volt hivatásához

Mindenszentek ünnepe alkalmából Latorcai János, az
Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmá-
nyának elnöke koszorúzta meg Isépy Tamás sírját a Fi-
umei úti Nemzeti Sírkertben – Folytatás a 6. oldalon –

FORRÁS: MNO, MTI

Koszorúzás

„Dicsőség a hősöknek!” – mondta
a kormányfő. Szavai szerint október
23-án az egész szabad világ kalapot
emel és meghajtja fejét Magyarország
és a magyarok előtt, akik nyílt harcot
indítottak a kommunista rendszer
ellen, amely akkoriban félelemben
tartotta az egész szabad világot. A ma-
gyar szabadságharcosok felfedték a
világ előtt, hogy a kommunizmus ki-
és megjavíthatatlan – jelentette ki
Orbán Viktor. A miniszterelnök sze-
rint a kiállás, a bátorság és a nagyság
dicsőségét hagyták örökül 1956 hősei.

Orbán Viktor azt mondta, ’56 hősei
szépek, bátrak és fiatalok voltak,
mégis odaadták az életüket a mi sza-
badságunkért. A sok fiatal, akit meg-
gyilkoltak, bebörtönöztek, menekülésre
kényszerítettek, értünk és talán helyet-
tünk halt meg, került börtönbe, kény-
szerült emigrációba – fogalmazott,
hozzátéve: lemondtak a világról a vi-
lágért, az emberekről az emberekért, az
életről az életért. 
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– Hogy értékeli a Bajnai Gordon
féle rendezvényt, ahol a Sztálin szobor
mintájára ledöntötték Orbán Viktor
hungarocell szobrát, rugdosták a fejét,
és trágár rigmusokkal vegyítették a
magyar himnuszt?

– Erkölcsileg: gazemberség, politi-
kai: őrültség.

– Ön szerint miért tették? Mit re-
mélhettek ettől?

– Szerintem egyfelől a szélsőséges
balosokat akarták elérni, mivel szembe-
sültek azzal, hogy tőlünk és a bizonyta-
lanoktól nem tudnak szavazót elérni,
ezért egymás közti marakodásukban a
törzsszavazóikért egymásra licitálnak.

Másfelől önsorsrontásuk – és országron-
tásuk – legmélyén egy ok van: a gyűlö-
let. Az irracionális gyűlölet Orbán Viktor
iránt, végső soron gyűlölet a magyarság
és a kereszténység iránt. Ehhez jön szá-
mos figurájuknak a deviáns élethelyze-
téből következő gyűlölete ellenünk, mert
a devianciát devianciának, a normalitást
pedig normalitásnak deklaráltunk.

– És mit lehet tenni ezzel a feneketlen
gyűlölettel szemben, aminek tanúi lehe-
tünk? Hogy lehet elviselni azt a mocsko-
lódást, rágalom áradatot, amit Önökre
zúdítanak nap, mint nap?

– Hittel, virtussal, humorral. A hun-
garofób és antikrisztiánus gyűlöletre
pedig egy válasz van: a magyarság és
a kereszténység iránti szeretet.

Örvendetes, hogy a matematika
szabályai most már Brüsszelben is
ugyanazok, mint Magyarországon. Az
Európai Bizottság mai gazdasági prog-
nózisa először ismeri el, hogy a magyar
kormány gazdaságpolitikája jó úton jár.
Az unió korábbi előrejelzései rendre hi-
básnak bizonyultak, mélyen alábecsül-
ték Magyarország teljesítményét. A
Bizottság azzal, hogy most 1,8 száza-
lékos hazai gazdasági növekedést szá-
molt a jövő évre, elismeri a
foglalkoztatáspolitikában és a munka-
helyteremtésben elért magyar sikereket
és visszaigazolja, hogy a magyar gaz-

daság növekedési fordulatot vett. A
KDNP szerint a deficiteljárás meg-
szüntetése után az unió prognózisa ál-
talánosan azt jelenti, hogy a magyar
ember terhei csökkennek, a cégek hely-
zete javul, az ország jobban teljesít, a
gazdaság egésze ezért jó pályára áll.
Brüsszel értékelése egybecseng az idén
várható növekedéssel, az unió prognó-
zisa pedig arról is „papírt állított ki”,
hogy a jövő évi nem választási költ-
ségvetés, hanem a növekedés szám-
szerű bizonyítéka.

Budapest, 2013. november 5.
Kereszténydemokrata Néppárt 

Végre Brüsszelben is úgy 
számolnak, ahogy Magyarországon

– Folytatás az 1. oldalról –

Követendő példa lett 
a magyar modell

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke szerint egyre többen követik a
magyar modellt az unióban. Rétvári Bence a Kereszténydemokrácia, köz-
politika és közerkölcs a mai Európában címmel rendezett konferencián ok-
tóber 18-án beszélt erről. Azt mondta, Magyarország támogatóinak a száma
egyre nő, azaz „az idő nekünk dolgozik”. Cserébe nem várunk mást, mint
hogy a keresztény-konzervatív alapú politizálás ugyanolyan elfogadott le-
gyen az unióban, mint bármely más irányvonal – mondta Rétvári Bence.

A KDNP alelnöke szerint az elmúlt
három év kormányzásában minden
benne volt, ami a kereszténység szá-

mára fontos, és semmi olyan eleme
nem volt, ami vállalhatatlan lenne. Ki-
emelte, hogy az új magyar alaptör-
vény rögzíti a házasság, a család, az
emberi élet, és méltóság védelmét.
Kitér arra, hogy az emberi életet a fo-
gantatás pillanatától óvni kell, és dek-
larálja az emberi klónozás tilalmát.
Összegzése szerint az alaptörvény és a
sarkalatos törvények az egységes ke-
resztény értékrend szerint íródtak.
Hozzátette: napjaink külsőségekre
építő imázspolitizálása idején olyan
politikát kell megvalósítani, ami nem-
csak megőrzi tisztán a világnézeti, ke-
resztény elveket, hanem vonzóvá,
„fogyaszthatóvá” is teszi ezeket.

Ha nincs erkölcs, moralitás a poli-
tikában, és nincs kereszténység, akkor
nem számít az emberi méltóság sem –
mutatott rá. Kereszténység nélkül
csak a verseny, a fogyasztás, az em-
beri „öntörvény” lenne – fejtette ki,
majd kiemelte: a közös európai érték-
rendet a keresztény értékrend jelenti.

Rétvári Bence hangsúlyozta azt is,
hogy ők a nép felhatalmazásán
nyugvó, plebejus politizálást folytat-
nak, szemben a baloldali politikusok-
kal, akik azt gondolják, ha külföldre
mennek, és Magyarországra árulkod-
nak, akkor ebből nekik egyfajta poli-
tikai legitimitásuk lesz.

Osztie Zoltán, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének (KÉSZ) el-

nöke azt mondta: a kereszténység az
örök alapja a közéletnek. Kiemelte:
Európa megtagadta keresztény gyö-
kereit, aminek következményei már
láthatóak. Az elnök úgy fogalmazott:

Magyarország büszke, hogy minisz-
terelnöke kimondta, engedtessék
meg Európában, hogy a keresztény-
ség is érték legyen. Nem igaz az a
sokféle negatív állítás, vád, gyaláz-
kodás, ami a magyar nemzet ellen
irányul, ezek „idegenszívű hazaáru-
lóktól származnak” – fejtette ki, majd
kitért arra is: ez a kormány mutatott
rá, hogy milyen mértékben tarthatat-
lan egyes kérdésekben a kettős mérce
alkalmazása.

Mészáros József, a Barankovics
István Alapítvány elnöke rámutatott:
a kereszténység örök értékeket fogal-
maz meg, és ezeken kell alapulnia a
közéletnek. A keresztényeknek azt
kell előmozdítaniuk, azon kell mun-
kálkodniuk, hogy ezen értékek min-
denki számára maguktól értetődők
legyenek.

Danku Péter, az Európai Keresz-
tény Politikai Alapítvány (ECPF) ma-
gyar elnökségi tagja szintén az
értékalapú politizálást hangsúlyozta.
A 20. század értékvesztése után múl-
hatatlanul szükség van a lelki, szel-
lemi és közéleti, politikai megújulásra
– emelte ki, hozzátéve: páneurópai,
keresztény összefogás kell.

David Fieldsend, a Care for Europe
igazgatója, az ECPF elnöke azt hang-
súlyozta, hogy Magyarország mindig
is része volt az európai keresztényde-
mokrata politizálásnak.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hittel, virtussal, humorral

A nemzetiségpolitika eredményei 
a gyakorlatban mutatkoznak meg

A magyarországi német nemzetiséget érintő kérdésekről szervezett konferen-
ciát október 17-én a Konrad Adenauer Alapítvány a Német Kultúra Kelet-
Európában Alapítvánnyal (OKR) és a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatával közösen. Az eseményen Hölvényi György egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős kereszténydemokrata államtitkár be-
szédében kiemelte: „Az elmúlt három év nemzetiségpolitikájának eredményei
a gyakorlatban mutatkoznak meg.”

Az államtitkár a pozitívumok kö-
zött említette többek között a leg-
utóbbi népszámlálás nemzetiségekre
vonatkozó eredményeit, mely szerint
a magukat valamely nemzetiséghez
tartozónak vallók száma másfélszere-
sére emelkedett. Szólt arról, hogy
nemzetiségeink a következő ország-
gyűlési választást követően alanyi
jogon is részt vehetnek a törvényal-
kotásban parlamenti képviselőiken
keresztül.

Kitért ugyanakkor a megoldandó
feladatokra is, köztük a nemzetiségi
médiára, amelynek meg kell felelnie a
21. század társadalmi elvárásainak. A

további kihívások és a közös munka
szükségessége mellett kiemelte: Né-
metországnak kulcsszerepe lehet
abban, hogy Európa jobban megértse
a nemzeti kisebbségi lét problémáit.

A szimpózium célja volt, hogy ele-
mezze a hazai német nemzetiség híd
szerepét Magyarország és Németor-
szág között Európa egyesítésében.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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A kereszténydemokrácia semmivel nem pótolható

A KÉSZ helyi szervezete által a
mosoni plébániatemplomban rende-
zett eseményen, amelyen a KÉSZ és
a KDNP elhunyt tagjai, köztük Ba-
rankovics István, Varga László, Ko-
vács K. Zoltán, Isépy Tamás és
Rapcsák András kereszténydemok-
rata politikusok lelki üdvéért fohász-
kodtak, a házelnök beszédében
megjegyezte: a huszadik század bő-
velkedett olyan mérgező és gyilkos
politikai eszmékben, amelyek hirde-
tőikkel együtt a történelem süllyesz-
tőjébe kerültek.

Kövér László úgy fogalmazott:
„napjainkban például egy sokszoro-
san bukott politikus azt hirdeti, hogy
a keresztény Magyarország nem

lehet szabad, mert a kereszténység és
a szabadság kizárja egymást. Mond-
hatnánk neki és a hozzá hasonlóknak
felebaráti szeretettel, ha értenék: ne
féljetek, ne féljetek megismerni az
igazságot, mert az titeket is szabaddá
tesz”.

A hazai kereszténydemokrata
mozgalom megtalálta a sziklánál szi-
lárdabb alapot, amelyen gyakorlatia-
san, a kor lehetőségeit kihasználva
működött a szociális igazságosság
szolgálatában, politikai közössége
pedig a nemzeti összetartozás hité-
ben és az emberi jogok maradéktalan
érvényesüléséért vívott küzdelem
szellemében jött létre – tette hozzá az
Országgyűlés elnöke, kiemelve: Ba-
rankovics István egy félig vagy
egyáltalán nem szabad Magyaror-

szágon alkotott, és amikor emigráci-
óba vonult, mert egy koncepciós per
szereplőjeként sem volt hajlandó
asszisztálni a rendszer fenntartásá-
hoz, fő feladatának a szellemi irány-
mutatást tekintette.

Azok emelték magasba a rend-
szerváltoztatás során és után a ke-
reszténydemokrácia zászlaját, akikre
fiatalkorukban hatott Barankovics.
Velük dolgozhattak együtt akkor a
rendszerváltás fiataljai – jegyezte
meg Kövér László.

Barankovics István (1906-1974) a
Demokrata Néppárt elnöke volt 1945-
től a párt 1949-es önfeloszlatásáig.
Nevéhez fűződik a keresztényszociá-
lis irányvonal kialakítása. A Rákosi-
rendszer kiépülésével emigrációba
kényszerült, 1950-től a Magyar Nem-
zeti Bizottmány végrehajtó bizottsági
tagja volt; 1958-tól haláláig az emig-
ráns közép- és kelet-európai politiku-
sok által New Yorkban alapított
Közép-európai Kereszténydemokrata
Unió elnöki tisztségét töltötte be.

A kereszténydemokrácia hasznos, semmivel nem pótolható része a hazai demokráciának, a magyar szabadság ügyének – jelentette ki Kövér László, az
Országgyűlés elnöke október 19-én a KÉSZ mosonmagyaróvári szervezetének rendezvényén, ahol arról beszélt: ez az eszme az európai fejlődés élvo-
nalába repíthette volna az országot, ha hagyják azok, akik vagy letértek az erkölcsi alapú politizálás útjáról, vagy sohasem jártak azon, „akiknek egyet-
len szempontjuk volt: saját maguk”.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ma Magyarországon a legnehe-
zebb helyzetben a gyermekek és az
őket nevelő családok vannak. Az ő
megsegítésük nem egyszerű segélye-
zési probléma, hanem olyan társa-
dalmi kérdés, amely az ország
egészének jövőjét érinti. A KDNP,
mint a családok pártja, ezért tart fon-
tosnak és ezért kezdeményez olyan in-
tézkedéseket, amelyek nemcsak a
pillanatnyi, hanem a következő idő-
szak problémáit is orvosolják. Ezért
jött létre a családi adókedvezmény
rendszere, és éppen a legrosszabb
helyzetben lévők segítésére kerül most
kibővítésre, ezért szeretnénk a családi
csődgondnokok intézményét beve-
zetni és ezt a célt szolgálja a rezsi-
csökkentés és a devizahitelesek
megsegítése is. Mindezen intézkedé-
sek azonban nem elégségesek a civil

társadalom segítsége nélkül. A külön-
böző (egyházi) karitatív szervezetek
egész országot behálózó csoportjai a
mindennapok küzdelmeiben támogat-
ják a szegénységben, nehézségben
élőket. A szegénység elleni küzdelem
világnapján ezért köszönettel tarto-
zunk mindazoknak, akik akár hivatás-
szerűen, akár önkéntesként segítik
ennek a súlyos társadalmi problémá-
nak a felszámolását – áll a kommüni-
kában, amely emlékeztet: II. János Pál
pápa úgy vélekedett, hogy „szakítani
kell azzal a szemlélettel, amely a sze-
gényeket - embereket és nemzeteket -
mintegy tehernek, kellemetlen tola-
kodóknak tekinti, akik azt akarják 
elfogyasztani, amit mások megter-
meltek.” A szegénység egy állapot,
amelyből kitörni nem egyszerű fel-
adat, visszaszorítása, a legnehezebb
körülmények között élők fokozott tá-
mogatása közös feladatunk.

A családok támogatása 
társadalmi kérdés

Mindig és minden kormányzatnak az kell, hogy legyen az első számú
feladata, hogy lehetőségeihez mérten a nemzet összes tagjának boldo-
gulását szolgálja. A szegénység elleni küzdelem világnapján tudatosí-
tanunk kell önmagunkban és minden erőnkkel arra kell törekednünk,
hogy minél kevesebb embertársunknak kelljen nélkülöznie, bár tud-
juk, a szegénységet megszüntetni nem lehet – olvasható a Keresztény-
demokrata Néppárt október 17-én kelt, az Országos Sajtószolgálathoz
eljuttatott közleményében.

FORRÁS: KDNP.HU, MTISzekszárdon Harrach Péter, a KDNP
frakcióvezetője és Rétvári Bence, a
KIM államtitkára részvételével „Ke-
resztény értékek és keresztény politika”
címmel fórumot tartottak a KÉSZ Tolna
megyei szervezetének meghívására.
Mint Pálos Miklós, a KDNP megyei
szervezetének vezetője elmondta, a Ba-
rankovics István Alapítvány támogatá-
sával létrejött fórum témája a politika,
a közhatalom, illetve a jog viszonya az
erkölcshöz, aminek a kampányidőszak
kezdete adja az aktualitását.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón
arról beszélt, hogy a politikában az
egyéni ambíció nem nőhet a közjó fölé,
így a kampányban nem csak a haté-
konyság, de a kontrollált cselekvés is
fontos, vagyis a kampányeszközök
használatában belépnek a morális
gátak. A KDNP politikájának ez nélkü-
lözhetetlen része, ezért a hazug vádas-
kodás helyett, a politikai tettekkel

szembesítő kampányt választják. A bal-
oldali kampánytanácsadók ezzel szem-
ben a személyeskedés és lejáratás
módszerét alkalmazzák. Harrach Péter
ezen túlmenően elmondta, a választás
megnyeréséhez, mint ezt 2002-ben is
láthattuk, nem elég a jó kormányzás. A
kampány kapcsán hangsúlyozta a sze-
mélyes meggyőzés fontosságát.

Rétvári Bence többek között a devi-
zahitelesek helyzetéről beszélt előadá-
sában, annak tükrében, hogy az utóbbi
hetekben több olyan bírósági döntés is
született, amely a bankok egyoldalú
szerződésmódosítását, tisztességtelen
eljárásnak minősítette.

Hende Csaba honvédelmi miniszter a Honvédele-
mért Kitüntető cím első fokozatát adományozta Tarnai
Richárdnak, Pest megye kereszténydemokrata kor-

mánymegbízottjának október 23-a alkalmából. Az el-
ismeréssel, amelyet Vargha Tamás, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára adott át, Tarnai
Richárdnak a honvédelem ügye érdekében huzamos
időn át végzett, kiemelkedő tevékenységét ismerték el.

Pest megye kormánymegbízottja, mint a megyei vé-
delmi bizottság elnöke irányította a Dunakanyarban
nyár elején levonuló rendkívüli árvíz elleni munkálato-
kat. Az ünnepélyes átadót Maléter Pál özvegye, Gye-
nes Judith is megtisztelte jelenlétével.

A választás megnyeréséhez 
nem elég a jó kormányzás

Miniszteri elismerés Tarnai Richárdnak

Harrach Péter egy szekszárdi fórumon október 17-én elmondta, a kampány-
ban nem csak a hatékonyság, de a kontrollált cselekvés is fontos, vagyis a kam-
pányeszközök használatába belépnek a morális gátak. A KDNP politikájának
ez nélkülözhetetlen része, ezért a hazug vádaskodás helyett, a politikai tet-
tekkel szembesítő kampányt választják.  A baloldali kampánytanácsadók
ezzel szemben a személyeskedés és lejáratás módszerét alkalmazzák.

FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

FORR’S: KDNP.HU, KORMANY.HU
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Hétvége Felvidéken
Az IKSZ Nemzetpolitikai munkacsoportja november első hétvégéjén is útra kelt, hogy a Felvidék legkeletibb ré-
giójában részvételével erősítse a megyei választási kampányban induló barátait. A választáson régi szövetsége-
sünk, a Via Nova ICS több tagja is megmérettette magát, köztük Varga Tibor, a szervezet Bodrogköz és Ung vidéki
alapszervezetének elnöke. Így a nemzetpolitikai delegáció célja volt, a fiatalok választási kampányának erősítése,
valamint jelöltjeik népszerűsítése. 

A hétvége kiegészítéseként, szombat este a Ma-
gyar Közösségi Házban összegyűlt fiataloknak
Csontos Sandra bemutatta a Gyere Haza Alapítvány
működését és eredményeit, majd kötetlen beszélge-
tésre került sor a résztvevők bevonásával. Vasárnap
vendéglátóinkkal istentiszteleten vettünk részt,
majd meglátogattuk Dobó István sírját a közeli Do-
bóruszkán. Ezt követően elmentünk Nagyszelmenc
községbe, amelynek két részét jelenleg az ukrán-
szlovák határ választja el egymástól. Délután a vá-
rosközpontban a II. világháború után malenkij
robotra elhurcoltakra emlékeztünk a város polgár-
ságával, ahol a Via Nova ifjúsági csoporttal közösen
koszorút helyeztünk el az emlékművön. Hétvégénk
a kaposkelecsényi kultúrházban zárult egy felemelő,
1956 eseményeit feldolgozó előadással.

A Nagymihályi járás magyar lakossága, az ott
megvalósult régiós átszervezés miatt nincs könnyű
helyzetben. Megtapasztalva azonban a helyi fiata-
lok lelkesedését, úgy gondoljuk, hogy ezt a mester-
ségesen felállított hátrány leküzdhető.

Az államtitkár más hivatalos el-
foglaltsága miatt nem volt jelen a
rendezvényen, előadását felolvasták.
Rétvári Bence úgy véli, hogy a dek-
rétumok hátráltatják a visegrádi
együttműködést. Az 1945-ös kassai
kormányprogram nyomán megszüle-
tett 143 elnöki rendeletből 13 köz-
vetlenül, 20 közvetve sújtotta a
csehszlovákiai magyar és német ki-
sebbséget, a rendelkezések célja
pedig elsődlegesen az etnikailag ho-
mogén Csehszlovákia létrehozása
volt.

A magyar és német nemzetiségűe-
ket többek között megfosztották ál-
lampolgárságuktól, befagyasztották
bankbetétjeiket, az állami alkalma-
zottakat elbocsátották, a hallgatókat
kizárták az egyetemekről. A csehszlo-
vákiai kisebbségek elleni támadásso-
rozat része volt a gróf Esterházy
János elleni per, melyben fasizmussal
való együttműködés miatt hoztak ha-
lálos ítéletet – melyet életfogytig-
lanra változtattak – miközben
korábban éppen Esterházy volt az

egyetlen, aki a szlovák parlamentben
tiltakozott a zsidók deportálása ellen
– derült ki Rétvári Bence előadásá-
ból.

Az államtitkár szerint ideje, hogy
a Benes-dekrétumok „a történelem
szemétdombjára kerüljenek”.

Horváth Attila jogtörténész elő-
adásában beszélt arról, hogy a Benes-
dekrétumok nem csupán jogfosztást
jelentettek, de az ingatlan- és részben
az ingóvagyontól való megfosztását
is, továbbá az érintettek társadalom-
biztosításának megszüntetését, de
ezeknek az elnöki rendeleteknek a
következménye az is, hogy a felvi-
déki magyar gyermekek négy éven át
nem járhattak iskolába.

Ezen a területen a világháború
után a népbíráskodás is a magyarság
ellen fordult, 75 ezer háborús bűnöst
találtak a felvidéki magyarok köré-
ben – ez egész Európában példátlan
arány – az ezen eljárásokban elítéltek
egy részének azonban büntetlenséget
ígértek a csehszlovák hatóságok, ha
áttelepülnek Magyarországra – is-
mertette a szakember.

Miután a nyugati nagyhatalmak

csak a csehszlovákiai németek egyol-
dalú kitelepítését támogatták, a felvi-
déki magyarságét nem, a csehszlovák
hatóságok kezdeményezésére sor ke-
rült a szlovák-magyar lakosságcse-
rére, melynek keretében több mint 70
ezer, jobbára módos felvidéki ma-
gyart kényszerítettek vagyona hátra-
hagyásával áttelepülésre. Eközben
Magyarországról önként, toborzás
hatására költözhettek Csehszlováki-
ába, akik erre vállalkoztak – mondta
Horváth Attila.

Hozzátette: a hátrányos megkü-
lönböztetés az 1948-as csehszlová-
kiai kommunista hatalomátvétellel
látszólag véget ért, mindenki egyenlő
lett a diktatúrában, ám valójában a
felvidéki magyarok ezután kettős 
elnyomásban éltek, a kommunista 
diktatúra mellett az etnikai diszkri-
mináció is sújtotta őket.

Bár Szlovákia az EU tagja, ott
még sem érvényesül minden vonat-
kozásban az unió joga, hiszen a
Benes-dekrétumokat nem lehet meg-
szűntnek tekinteni és így még mindig
nincs elégtétel a jogfosztásokért –
fűzte hozzá Horváth Attila.

Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára szerint a felvidéki magyarság második világháború utáni jogfosz-
tását eredményező 1945-ös Benes-dekrétumok ellentétesek az Európai Unió jogával, Szlovákia és Csehország mégis
fenntartja azokat. A kereszténydemokrata politikus előadása a KDNP és a Konrad Adenauer Alapítvány közös
rendezvényén hangzott el Budapesten.

A Benes-dekrétumok ellentétesek 
az Európai Unió jogával

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Budapesti sajtótájékoztatón el-
mondta: a Kárpát-medence minden régi-
ójában megkeresik e célból a keresztény,
konzervatív politikai pártok ifjúsági szer-
vezeteit. A tárgyalások novemberben

kezdődnek, és reményei szerint még idén
létrejöhet az ernyőszervezet. Ebben a fo-
lyamatban stabil partnernek tekintik a Fi-
delitast – jelezte az ügyvezető elnök. A
politikus ismertette: az a céljuk az er-
nyőszervezet létrehozásával, hogy kü-
lönböző politikai kérdésekben egyeztetni
tudjanak egymással, illetve közösen lép-
jenek fel egy-egy adott témában. Vannak
olyan ügyek, amelyek az egész magyar-
ság számára fontosak, s ezt szeretnék tu-
datosítani a fiatalokban is – fejtette ki,
példaként említetve a székelyek mene-
tét. Gaal Gergely megjegyezte: az egy-
szerűsített honosítással a korábbinál
szorosabb közjogi kapocs jött létre az el-
szakított nemzetrészek és az anyaország
között, és ez új távlatokat nyit a közéleti
cselekvésben is. Hozzátette: az IKSZ az
elmúlt három évben az egyik legfonto-
sabb feladatának tekintette a Kárpát-me-
dence politikai pártjaihoz kötődő ifjúsági
szervezetekkel való élő kapcsolattartást.

Törcsi Péter, az ifjúsági szervezet al-
elnöke elmondta: az elmúlt mintegy
három évben több mint száz közös ren-
dezvényt, konferenciát tartottak külhoni
magyar ifjúsági szervezetekkel. Nagyon
sok civil, kulturális, karitatív programot
is szerveztek, amelyeknek szintén az volt
a célja, hogy a határon túli és a magyar-
országi fiatalok közötti együttműködést
erősítsék – tette hozzá. Uniós szempont-
ból is előremutató lehet az ernyőszerve-
zet létrehozása – mondta, és felidézte, a
magyar elnökség egyik prioritása volt,
hogy többek között Romániát támogassa
a schengeni övezethez való csatlakozás-
ban. Ez ugyanis jelentősen megkönnyíti
majd az ottani magyarság számára az
anyaországgal való kapcsolattartást. A
keleti bővítés megvalósulását szintén ki-
emelte, mint olyan lépést, ami a kárpá-
taljai magyarság miatt fontos.

Kárpát-medencei ifjúsági ernyő-
szervezet létrehozását kezdeményezi
az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) – jelentette be
Gaal Gergely kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő, a szervezet
ügyvezető elnöke október 29-én.

Ifjúsági ernyőszervezet
létrehozását 

kezdeményezi az IKSZ

FORRÁS: IKSZ.NET, MTI

FORRÁS: IKSZ NEMZETPOLITIKAI MUNKACSOPORT

Dobó István sírja Dobóruszkán
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FORRÁS: IKSZ.NET

A boldogság művészete
FORRÁS: MARKER

A magyar nyilvánosság –
jobb- és baloldali egyaránt – gya-
korta „vágja a politika fejéhez”,
hogy populista, és a népszerűség
kedvéért szívesen él két monda-
tos, lebutított üzenetekkel. De
vajon csak a politika sajátja eme
sokat szapult stílus és minőség?
Vajon ha jobban megnézzük, a
magyar nyilvánosságot nem fe-
dezhetjük fel ugyanazon ismér-
veket, amelyeket oly szívesen
ostoroz a politikával kapcsolat-
ban? A legfiatalabb portálok pél-
dául – !!444!!! és a Cink –
gyakorlatilag már tőmondatok-
ban írnak, nehogy a kedves olva-
sónak meg kelljen erőltetnie
magát. Sőt. A különböző orgánu-
mok gyakorta túlszárnyalják a
politikát. Ők ugyanis kockázat
nélkül, halmozva építhetnek a
néplélek legrosszabb sajátossá-
gaira: irigység, szenzációhajhá-
szás, düh, harag, ordenáré stílus,
frusztráltság stb. Igyekeznek a
lehető legtöbb „csatornánkat” in-
gerelni, akár egy cukrász, aki a
túlcicomázott csokoládé tortára
aranyozott zenélő dobozkát is
helyez. A kényelem, a halmozás,
az iránytévesztés, az eltávolodás
az eredeti funkciótól, a közép-
szer, a giccs ismérvei és éppúgy
jellemzik a közéletet, nyilvános-
ságot, mint a politikát, sőt egé-
szében véve társadalmunkat,
mindannyiunkat, szűkebb és tá-
gabb világunkat.

„A modern társadalom fel-
színe alatt két ideál húzódik meg:
a boldogság és az elidegenedés-
mentesség ideálja. E két ideál
nem egymás szinonimája: van
olyan eset is, hogy ellentmonda-
nak egymásnak. Az előzőkben
szisztematikusan meg vizsgáltuk a
lehetséges kapcsolattípusokat,
melyek az ember és környezeté-
nek dolgai, illetve tárgyai között
fennállnak, és úgy határoltuk
körül a giccsviszonyt, mint a kü-
 lön böző kapcsolattípusok sajátos
kombinációját, amely típusok el-
idegenedéssel terhesek, de
ugyanakkor erősen kötődnek az
általános boldogsághoz.

A Boldogság Polgárának ide-
álja – akit Anouilh Antigo néja el-
átkoz – lényegében a köznapiság,
a mértéktartás, a kollektív közép-
szerűség. Viszont az elidegene-
dés men tes ségnek, a dolgokra és

emberekre vonatkoztatott közvet-
len, nem áttételes, nem mediati-
zált viszonynak az ideálja kö-
vetelményeket támasztó és volun-
tarista rendszer, abszolútumra
való törekvés, olyan transzcen-
dencia, amely inkább kötődik a
művészet (vagy a vallásos misz-
ticizmus) végletes kifejezésfor-
máihoz, semmint a giccs köz-
vetlen és kényelmes formáihoz.
(...) Nos, a giccsalapállás min-
den területen az elfogadhatóhoz
kötődik.”

Abraham A. Moles: A giccs

Az elidegenedés fontos, lé-
nyeges vonása a giccsnek, helye-
sebben a giccset összetevő
magatartások globális módosulá-
sainak. A tömegtermelés korával
a társadalmi csoportok jelentős
része nem csak a hőn áhított
kínai váza-utánzatot szerezte
meg, hanem az iparosodással
egyenes arányban, a termelés-
ben, gondolkodásban, alkotásban
is csökkent a szerepe. Vagyis
egyre kevesebb ember formálja a
világot, egyre kevesebben van-
nak hatással a világra. Készen
kapjuk a befogadható gondolato-
kat. Kényelmesen, megerőltetés
nélkül hallgatjuk az információ-
kat, vásároljuk meg a legújabb
kütyüket. Ám ez a kényelem, ez
az elidegenedés nem jelenti azt,
hogy lemondanánk a hétköznapi
boldogságról, de ez a boldogság
nem a transzendens, művészetek-
ben megjelenő, sokszor fájdal-
mas, szomorú, kesernyés
boldogság, amiért meg kell dol-
gozni – aggyal és kézzel egya-
ránt –, hanem a reklámokban is
gyakorta megjelenő egyszerű,
hétköznapi boldogság, ami köny-
nyedén elérhető, amiért nem kell
megdolgozni.

A rossz felhangok ellenére, ha
perbe fognánk a giccset, meg is
kellene védenünk, hiszen ki
akarna egyfolytában magas mű-
vészeteket művelni? Továbbá a
giccs lehet pedagógiai jellegű,
megtaníthat értékelni bizonyos
dolgokat, lehetőséget teremt szá-
munkra, hogy túlzott erőfeszíté-
sek nélkül elfogadjunk valamit.
Gondoljunk csak arra, amikor
egy-egy „lebutított zenemű” se-
gítségével ránkragad valamiféle
műveltség, sőt, elindulunk felfe-
dezni az eredetit. A giccs rafinált,

rugalmas, a civilizáció egyik vi-
tathatatlan sikere, amely a min-
dennapok megédesítésére szolgál,
amit ha felismerünk – és előbb
utóbb felismerjük – lehetővé teszi
a részvételt a különleges dolgok-
ban (zene, irodalom, etika, poli-
tika), sőt különcökké tehet, akkor
megmosolyogjuk vagy meg-
vetjük.

Visszatérve kiindulópontunk-
ra, tegyük fel a kérdést: miféle
giccset hoztunk/hozunk létre.
Eléggé rafinált? Eléggé okos?
Megédesíti az életet, a hétközna-
pokat? Benne van-e egyféle pe-
dagógia, részvétel? Továbbá
érzékeljük-e azt, amikor felisme-
rik, túlnőnek rajta, megmoso-
lyogják, megvetik rafinériánkat?
Érzékeljük-e mennyire tévesztjük
el a célt, mennyire feledtük el a
funkciót? Vajon elbírunk-e azok-
kal a csapdákkal, amelyeket 
a boldogság eme művészete 
rejteget?

A világ, amelyben élünk a te-
hetséget elfogadja, a zsenit vi-
szont nem, hiszen a zseni
felforgat, szembesít, megdol-
goztat, arra ösztönöz, hogy az
átlag felülmúlja önmagát, kilép-
jen a hétköznapi keretekből tö-
rekedvén az abszolútumra.
Talán nem tévedünk sokat, ha
azt feltételezzük, hogy a jövő
egyik meghatározó küzdelme
lesz az elidegenedés feszámo-
lása, vagyis egyre több ember,
csoport, nemzet bevonása a gon-
dolkodásba, alkotásba, világunk
formálásába. Ez egyúttal szaba-
dulást is jelent a középszer „bör-
tönéből”. Ha saját házunk táját
nézzük, akkor több ellentmon-
dásba akadunk: a magyar kor-
mány célja a „felforgatás” volna
egy olyan közegben, ahol a si-
lány giccsel (kultúra, média)
szándékosan vagy akaratlanul is
akadályozzák. Továbbá a szem-
besítéshez, az átlagos felülmúlá-
sához a politika sem biztosít
más, illetve jobb eszközt a tár-
sadalom számára. 

Végezetül említsük meg talán
a legnagyobb ellentmondást, tra-
gédiát, tanulságot: a magyar tár-
sadalom boldogtalan, sőt mintha
az is akarna maradni. A leltár
tehát, egy elidegenedett társada-
lom, amelyben a boldogság mű-
vészete is kudarcot vall.

A Gyere Haza Alapítványt lelkes, kül-
földről hazatért fiatalok azzal a céllal in-
dították útjára, hogy segítsék és
ösztönözzék a más országokban tanuló,
munkát vállaló magyar fiatalok hazaté-
rését. Ennek apropóján, az alapítvány
és partnerei a Return ticket című kon-
ferenciával igyekeztek felhívni a figyel-
met a társadalmunkat érintő migrációs
hatásokra, annak következményeire,
valamint az ebben rejlő lehetőségekre.

A rendezvény megnyitó beszédében
Rétvári Bence elmondta: „olyan fiatalok
hívták életre az alapítványt és a mozgal-
mat, akik nemcsak arról vannak meg-
győződve, hogy nem külföldön szeret-
nének boldogulni, hanem arról is, hogy
másokat is meg tudnak győzni álláspont-
juk helyességéről. Érzelmi, racionális és
anyagi szempontokat egyaránt fel lehet

hozni az itthoni boldogulás mellett”. Rét-
vári Bence bevezetőjében ismertette a fi-
atalokat érintő, sikeres kormányzati
intézkedéseket, amelyeket a jelenlegi kor-
mány az utóbbi három évben vitt véghez.

Lados Gábor PhD, tudományos kuta-
tómunkáját és annak eredményeit ismer-
tette, amely külföldön élő és hazatérő,
vagy a hazatérést fontolgató személyek-
kel készült mélyinterjúkra épül. Dr.
Szépvölgyi Ákos a Fehérvár hazavár
programját mutatta be az eseményen
részt vevőknek: a hazatérőket segítő egy-
ablakos ügyintézést, valamint az ingye-
nesen hívható zöld számot. Mint mondta,
a rendszer nem tökéletes, felismerték
annak előnyeit és hibáit, a jövőben pedig
ebből okulva és tanulva, igyekeznek
minél gyorsabb és hatékonyabb segítsé-
get nyújtani a külföldről hazatérni szán-
dékozóknak.

Bauer Béla, a Századvég Politikai Is-
kola Alapítvány vezető kutatója más
irányból közelítette meg az elvándorlás
– itthon maradás kérdéskörét. Prezentá-
ciójában felhívta a figyelmet arra a
tényre, hogy napjainkban sokkal keve-
sebben mennek külföldre, mint a korábbi
évszázadokban, amikor ez a tudás meg-
szerzésének és hazahozásának természe-
tes módja volt. Mint elmondta, az összes
magyar hallgató 2,7 százaléka tanul kül-
földön, ez a felét sem éri el az osztrák és
a német adatnak, míg az európai átlag 3,6
százalék.

Return ticket –
konferencia

a kivándorlásról
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Magyarországon azt köszönhetjük a
hősöknek, hogy a magyar történelem
legsötétebb korszakában, a szovjet
megszállás alatt megőrizhettük a tartá-
sunkat és felemelhettük a fejünket, mert
ha titokban is, de volt mire büszkének
lennünk – hangoztatta a kormányfő.
Hozzátette: a hősök győztek, ha meg-
haltak is, mert elérték, hogy utódaikra a
diktatúra nyomasztó sötétsége helyett a
kiállás, a bátorság és nagyság dicsősé-
gét hagyták örökül.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett: a
magyar szabadságnak nemcsak hősei
voltak, hanem árulói is. „Az összes
forradalmunkat külföldről verték le”,
és mindig voltak olyanok, „muszkave-
zetők, pufajkások és vörösbárók”, akik
segítették a külső ellenséget – hangsú-
lyozta. Azután 2006-ban ezen a napon
„puskákkal vadásztak ránk a pesti
utcán”, és lovasrohamot vezényeltek,
ami azért történhetett meg, mert azok
kezében volt a kormányzati hatalom,
akik gátlás nélkül felhasználták a fegy-
veres erőket saját népük ellen, mondta
a miniszterelnök, aki szerint „ma ismét
közénk lövetnének, jó esetben gumilö-
vedékkel, és megint ránk vezényelnék
az állam erőszakszervezeteit”.

A miniszterelnök szerint Magyaror-
szág közeledik a valódi felszabadulás és

a mindennapi szabadság felé. Orbán
Viktor ünnepi beszédében azt mondta,
kormánya a magyarok és a magyar sza-
badság érdekében hozott döntéseket; vi-
tákat és összetűzéseket vállaltak, és sorra
megnyerték őket. Közeledünk a valódi
felszabadulás, a mindennapi szabadsá-
gunk felé – fogalmazott a kormányfő.

Lassan és biztosan be kell indítani
a gépezetet – jelentette ki Orbán Vik-
tor miniszterelnök a jövő év tavaszán
esedékes parlamenti választásra
utalva. „Nincs okunk kapkodni, de
lassan és biztosan be kell indítanunk a
gépezetünket, hadrendbe kell állítani
csapatainkat, éppen úgy, ahogyan
2010-ben tettük. Készülődjetek, most
befejezhetjük azt, amit ’56-ban el-
kezdtünk” – buzdította a Hősök terén
összegyűlt hallgatóságát a kormányfő.
Szavai szerint nincs középút: „vagy
felszabadítjuk magunkat, vagy nem
leszünk szabadok”. Aki nem a sza-
badságot választja a saját erejéből,
annak a szolgaság lesz a végzete. 

1956 eszméire van szükség Rákosi örököseivel szemben

A forradalmakat soha nem a múlt erői vívták – mondta Rétvári Bence a bu-
dapesti Műegyetemen október 22-én az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kirobbanásának 57. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezésen. A KDNP alelnöke, a közigazgatási tárca parlamenti ál-
lamtitkára úgy fogalmazott: az 1956-os forradalom abban különbözik sok
más szabadságharctól, hogy nem elsősorban „vezetők vívták”, azt a pesti
srácok hívták életre.

Harrach Péter szerint csak 1956 tiszta forradalmának szellemiségéhez méltón szállhatunk szembe azokkal, akik Rákosi örököseiként viselkednek. 
A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője Kecskeméten, az október 23-i megemlékezésen több száz ünneplő előtt mondott beszédében kijelen-
tette: amikor 1956-ra emlékezünk, egy tiszta forradalom előtt hajtunk fejet.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Közeledünk a mindennapi 
szabadságunk felé

Ha van is olyan figurája, például
Nagy Imre személye, aki valamelyest
ikonikussá vált, akkor őt is a nép
emelte erre a magaslatra. Felidézte,
nem véletlenül választotta a következő
évben a Time magazin az év emberé-
nek a Pesti srácot. Szólt arról is, hogy
a forradalom messze túlmutató jelen-
tőséggel bírt az ország határain kívül
is. Ez volt az, ami felnyitotta a nyugati
világ szemét, és a kommunizmus va-
lódi és rémisztő, embertelen arca
ekkor nyilvánult meg minden nyugati
ember számára. Ha van valami, ami
összeköti a kelet-közép-európai orszá-
gokat, akkor az egyebek között az an-
tikommunizmus kell, hogy legyen –-
emelte ki Rétvári Bence, hangsúlyoz-
vaa: addig amíg az utolsó szabadság-
harcos él, és még azután is a
közép-európai népeknek élő lelkiis-
meretnek kell lenniük az egész Euró-
pai Unió és a világ számára. Az
antikommunizmusért mindig ki kell

állni és egyik közép-európai nép sem
engedheti, hogy a világon ezt bárki,
bárhol kétségbe vonja.

Az államtitkár felidézve az október
22-i, forradalom előestéjén a műegye-
temista fiatalok által megfogalmazott
16 pontot, azt mondta: nagy és merész
álmok voltak, sok időnek kellett eltel-
nie, amíg megvalósultak, és ezek
közül egy-két kérdésben még mai
napig adósak.

Rétvári Bence azt mondta: egyre
több lélekben 56-os forradalmárra
van szükség. Egyre több olyan fia-
talra van szükség, aki már a szabad
világban megtapasztalta, milyen
érzés szabadságban élni, és milyen
nagy áldozatot hoztak ezért nagyapá-
ink és dédapáink. Az államtitkár kitért
a forradalom utáni megtorlásokra, az
országot elhagyókra és úgy fogalma-
zott: ezek a fiatalok hiányoztak a
rendszerváltáskor, ha ők itt lettek
volna annak irányítói, ma sokkal ke-
vesebb dolga lenne minden politi-
kusnak.

FORRÁS: MTI

Mindeközben azonban vannak
„piszkos dolgok” Magyarországon:
„Rákosi örököseiként” viselkedő em-
berek minden eszközt bevetve rágal-
maznak, hazudnak és „videókat
készítenek”. Velük kizárólag az öt-
venhatosok szellemiségéhez méltón
szállhatunk szembe annak érdekében,
hogy élhető világot és tiszta Magyar-
országot teremtsünk – hangoztatta
Harrach Péter.

A frakcióvezető azt mondta, a
kecskeméti ünnepségen is vannak,
akik részesei voltak az 1956-os ese-
ményeknek. Ők személyesen is meg-
élték azt a fellélegzést és
szabadságérzést, amely a Rákosi
által teremtett, minden becsületes
polgárnak súlyos hátrányt és veszte-
ségeket okozott nyomasztó világ
után – ha rövid időre is – '56 októbe-
rében úrrá lett a magyar embereken.
Hangsúlyozta: a forradalom és sza-

badságharc résztvevői valamennyien
egyszerű, szabadságra vágyó és ha-
zaszerető fiatalok, valamint tisztes-
séges politikusok voltak. Nem
csupán a bátorság, de egy normális

élet iránti vágy is vezérelte őket,
amikor vállalták a harcot.

Harrach Péter utalt arra: ahogy
nekik, úgy a ma emberének is nélkü-
lözhetetlen az egyén belső szabadsága,

amely mindannyiunk számára megte-
remti a döntéshozatal szabadságát, és
amelyet csak függőségeink tudnak
korlátozni. Ez azonban csak egy sza-
bad külső környezetbe és közösségbe
ágyazva életképes – tette hozzá. Fel-
idézte: 57 évvel ezelőtt Európa magára
hagyta Magyarországot. Ma pedig újra
hasonló jelenséggel találkozunk nem-
zeti vagyonunk visszaszerzésére és ön-
állóságunk megőrzésére törekedve.

Elődeink erényeire, bátorságra, a
szabadság szeretetére és őszinte szó-
kimondásra van szükségünk, amikor
kiállunk döntéseink mellett – mondta
Harrach Péter, emlékeztetve arra,
hogy az egységes Európa érdekében
hazánk feláldozta szuverenitása egy
részét, de ami megmaradt, azt meg-
védi. Úgy fogalmazott: „a dekadens
világ képviselői Európát is megfertőz-
ték”, nekünk azonban a kontinens ha-
gyományos értékrendjéért kell
küzdenünk, amelynek egyik letétemé-
nyesei vagyunk.

Lélekben 56-os 
forradalmárokra van szükség

– Folytatás az 1. oldalról –
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„Saját magunkért nekünk kell megharcolni”

57 éve hogy a rabláncra vert ma-
gyarok felemelték szavukat a szabad-
ságért. Nem bírták tovább, hogy nem
dönthettek saját sorsukról. A mi szüle-
ink és a nagyszüleink voltak azok,
akik megelégelték, hogy idegen hatal-
mak veszik el a szabadságukat. 1956.
október 23-án a magyarok kivívták a
függetlenséget, s a forradalom sikere
azóta is élteti hitünket az igazságban.

Mint minden történelmi kitörésnek,
'56-nak is megvoltak a maga előzmé-
nyei. 1848 diadalmas forradalma és a
vérbe fojtott szabadságharc ugyanazo-
kért a célokért küzdött, mint az ötven-
hatosok. Nemzeti függetlenség,
önrendelkezés, szabadság és demok-
rácia volt a nemzet vágya a 19. szá-
zadban is, és 100 évvel később is.
Egyetemes emberi vágyak és követe-
lések jelentek meg mindkét felkelés-
ben: a szabad életre, az imádkozásra, a
békés munkára, a saját sorsunk meg-
határozására vonatkozó törekvések.

56 ugyanakkor keresztény indítta-
tású forradalom volt. '56 keresztény
ihletettségét sokáig ugyanúgy eltagad-
ták a kommunisták, mint magát a for-
radalmat. Ám az 56-os küzdelem élén
hívő, keresztény emberek álltak, akik
végigszenvedték az egyházi iskolák
bezárását, az egyházvezetők és a kis-
papok elleni koncepciós pereket, akik
végigélték a klerikális reakciós váda-
kat, az egyház erőszakos visszaszorí-
tását és a hívő emberek kirekesztését.

A kommunista rendszert az egész
magyar nép söpörte el, a fiatal nemze-
dékkel az élen. A harcban osztály- és
felekezeti különbségek nélkül vettek
részt a magyar emberek. Mindannyi-

unk közös elszántsága, összefogása és
bátorsága adódott össze 56-ban, egy
olyan pillanatban, amely elég, ha egy-
szer adódik egy nép életében. De nem-
csak az idegen fegyverek általi halált
megvető bátorság, és nemcsak a bör-
tönben senyvedést megvetőelszántság,
vagy nemcsak a példás összefogás 56
erkölcsi leckéje.

Számunkra '56 óta parancs diktálja a
bukás okainak, a túlerő jelentőségének,
a nagyhatalmak erejének, és az ellenerők
súlyának felmérését. Mindez tanulsággal
szolgáljon minden magyar nemzeti füg-
getlenségi, szuverenitási küzdelemben
bármikor is a történelemben.

'56-nak a magyar szabadságküz-
delmekben tehát megvan a maga tör-
ténelmi folyománya. Kínálkozik a
párhuzam 1989-cel és a nemzet jelen-
legi törekvéseivel is, az Európai Unió
keretein belül a gazdasági önrendelke-
zés megerősítéséért, pénzügyi függet-
lenségünkért, energiabiztonságunkért,
vagy éppen a vizeink védelméért foly-
tatott gazdaságpolitikai ütközetekben.
Hiszen a szabadságért folytatott küz-
delem mindaddig tart, amíg egy nem-
zet el nem éri a nemzetközi helyzetben
reálisan kivívható legnagyobb szabad-
ságfokot. Ehhez azonban nemcsak tö-
retlen szándék, bátorság és nemzeti
együttműködés szükséges, hanem
pontos helyzet meghatározás.

Gazdasági és politikai mozgáste-
rünk növeléséhez pontosan fel kellett
mérni a korábban túlerőben volt nem-
zetközi tőke és a monopóliumok je-
lentőségét, az európai központi
hatalom – vagyis az Unió – erejét, és
új gazdaságpolitikát kellett képviselni.
A nyugati keresztény társadalomesz-
ménnyel kellett leváltanunk a liberális

erőszak multikulturális doktrínáját.
Közép-Európa erejére kellett alapozni
és a keleti kapcsolatokra legalább ak-
kora súlyt fektetni, mint azt a Mesés
Kelet nagy évszázadaiban tettük. Az
ellenerők felmérése után pedig csak
éppen akkorát volt szabad lépnünk az
ország önállóságához vezető úton,
hogy fel ne bukjunk. Csak annyit te-
hettünk meg – de egyre többet tehe-
tünk – a nemzetért, a magyar
emberekért, amennyiért még nem tud-
ták kitörni a nyakunkat.

Mert ne legyen kétségünk. Szabadsá-
gunk mai ellenfelei, akik Magyarország-
ban eddig a garantált extraprofit forrását
látták, nem nyugszanak. Elkövetnek
mindent, hogy letörjék önrendelkezési
erőfeszítéseinket. Bevetnek minden be-
folyást, pénzt és lobbi erőt Brüsszelben,
hogy megtörjék a magyarországi rezsi-
csökkentést, a terhek rájuk történt áthárí-
tását. És ne legyen kétségünk, lesznek itt
olyanok – sőt már itt is vannak, még pon-
tosabban el sem mentek -, akik hason-
lóan 56-hoz, szálláscsinálói voltak és
ismét lennének a liberális nemzetközi tő-
kének, a korlátlan szabadpiacnak.

Mi magyarok sokat tanultunk ’56-
ból. 1956 a bizonyosság arra, hogy a
szabadságért minden nap meg kell
vívni, ma is és holnap is. Megtanultuk,
hogy jobb, ha nem várunk másra.
Saját magunkért nekünk kell meghar-
colni, nekünk magunknak kell kiállni.
A mi szabadságunkat rajtunk kívül
senki más nem fogja, és nem is akarja
kivívni. Ezért úgy döntöttünk, hogy
befejezzük 56-ot. Véghez visszük
mindazt, amit szüleinkbe és nagyszü-
leinkbe vérrel fojtottak bele a szovje-
tek és a kommunisták. És ha ez
1989-ben nem sikerült, akkor be kell

fejeznünk most. Nem engedünk az
'56-ból. Többé Magyarország nem
hagyja magát megtörni.

56-ban visszaköveteltük saját törté-
nelmünket. Néhány diadalmas napra
meg is szereztük, de annak a történe-
lemnek még részei voltak a nemzet-
árulók, ezért a szabadságharcot le
tudták verni az idegeneket behívó
gyilkosok. 57 évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy bíróság elé álljanak azok,
akik a gépfegyvert fogtak a békésen
tüntető magyar emberekre. A kivég-
zők és a hóhérok ügyét nekünk kell
befejezni. Ezzel tartozunk 56 szelle-
mének, szüleinknek és nagyszüleink-
nek, ennek a hazának.

A magyar foradalom a kommuniz-
mus végének a kezdete volt, de egy-
ben a fasizmus  uralomra jutását
követően az első felkelés a szabadsá-
gért és igazságért. A bátorság, az ön-
tudat és a győzelem napja volt, és még
annál is világosabb nap: megmutatta
az egész világnak, hogy bármily kicsi
is az esély a sikerre, és bármily hatal-
mas legyen is az érte hozott áldozat, a
történelemben nincs lefutott küzde-
lem, az elnyomók elleni szabadság-
harcban nem érvényesül a papírforma.
A magyar forradalom mindörökre
megcáfolta a kommunizmus minden
állítását, s megmutatta az elnyomot-
taknak a világban, hogy bátorsággal
legyőzhető az igazságtalanság.

Mi magyarok 56-ban a világ törté-
nelmén változtattunk. Megmutattuk,
hogy a kommunizmus legyőzhető.
Ebből következően legyőzhető az is,
ami máig itt maradt belőle.

(Elhangzott Orosházán, 
2013. október 23-án.)

FORRÁS: MTI

A miniszterelnök-helyettes a
sydneyi Erzsébet Otthonban tájékoz-
tatót tartott az aktuális nemzetpolitikai
kérdésekről és a jövő évi választásokra
való regisztrációs lehetőségekről. Ez-
után a Délvidéki Magyar Szövetség
klubházában részt vett csaknem ötven,
külföldön született magyar állampol-
gársági eskütételén. Az ünnepség után
a klubházban összegyűlt több száz ér-
deklődőnek előadást tartott, és a közös
vacsorát megelőzően kérdésekre vála-
szolt – tájékoztatta Tamás Kinga kon-
zul az MTI-t.

Semjén Zsolt a látogatás záró nap-
ján a lengyel főkonzulátuson megkö-
szönte, hogy a lengyel állam rend-
szeresen lehetőséget biztosít egy ma-
gyar konzuli fogadónap megtartására.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából meg-
rendezett október 26-i megemlékezés
a rookwoodi temető magyar részle-
gében kezdődött, ahol megkoszo-
rúzta a Hősök Keresztjét, majd a
magyar hősök emlékére tartott öku-
menikus istentiszteleten vett részt,
ezután pedig megtekintette a sydneyi
Magyar Ház által szervezett emlék-
műsort.

A miniszterelnök-helyettes ausztráliai látogatása végén a sydneyi, il-
letve új-dél-walesi magyarokkal találkozott, részt vett egy állampol-
gársági eskütételen, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségen a sydneyi Magyar Házban. Semjén
Zsolt tájékoztatót tartott az aktuális nemzetpolitikai kérdésekről és a
jövő évi választásokra való regisztrációs lehetőségekről, majd részt
vett csaknem ötven, külföldön született magyar állampolgársági es-
kütételén.

Semjén Zsolt sydneyi magyarokkal ünnepelt

PÁLFFY ISTVÁN

Gaal Gergely, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője, az
IKSZ ügyvezető elnöke november 2-án Buenos Airesben, a Plaza Hungríán
mondott beszédet az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve. Az
argentínai magyarok ünnepségén kiemelte: A magyar nép mindig a törvényes
rend és igazságosság védelmében, az elnyomás és az idegen erőszak ellen, végső
kétségbeesésében választotta a szabadságharc eszközét, akár a világ legerősebb
katonai hatalmai ellenében is. Küzdelmeink ezért mindig kivívták a nagyvilág
jobb érzésű felének elismerését és tiszteletét.

Emlékezés Buenos Airesben
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Szavai szerint egy kétkeresős, át-
lagjövedelmű, három gyermeket ne-
velő családnál 35 ezer forinttal marad
több havonta.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón
felmutatta a KDNP 2007-es kiadvá-
nyát, amelyben szerepel a családi adó-
zás, és a családi adókedvezmény
intézménye. A frakcióvezető hangsú-
lyozta: ha erősödik az a réteg, amely

dolgozni és gyermeket nevelni is sze-
retne, a társadalom is erősödik és
egészségesebbé válik. Jövőre már az
egyéni járulékok, vagyis a 7 százalé-
kos egészségbiztosítási és a 10 száza-
lékos nyugdíjjárulék terhére is
igénybe vehető az eddigi családi adó-
kedvezmény a kormány közelmúltbeli
döntése alapján. Ezzel az adó-, illetve
járulék-megtakarítás a kiskeresetűek
esetében a bruttó bér 16 százalékáról
annak 33 százalékára emelkedik.

A dolgozni és gyermeket nevelni kívánókat erősíti 
a családi adókedvezmény kiszélesítése

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a családi adókedvezmény kiszélesítése erősíti azt a társadalmi réteget, amely dolgozni és gyermeket nevelni is
szeretne – a párt frakcióvezetője így értékelte a kormány vonatkozó döntését október 21-i sajtótájékoztatóján. Harrach Péter megerősítette: a döntés
mintegy 260 ezer családot érint, és a korábbi intézkedésekkel – mint például a személyijövedelemadó-kedvezmény – már mintegy egymillió családnak
teremtenek kedvezőbb helyzetet.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Bírósági jogegységi határozatot szorgalmazott a devizahitelesek szerződései
ügyében a Aradszki András november 6-i sajtótájékoztatóján. A keresztény-
demokrata politikus szerint ennek megfogalmazásakor vizsgálni kell, hogy a
hitelintézetek által kiszámított díj, kamatköltség, amelyre az egyoldalú szer-
ződésmódosítás joga kiterjed, tisztességes-e. E téren a nemzeti bíróságoknak
van mozgástere – mutatott rá a képviselő.

Aradszki András véleményét az
uniós fogyasztóvédelmi irányelvre és
bírósági ítéletekre alapozta. Előbbi tár-

gyi hatálya alá tartoznak azok a fo-
gyasztóvédelmi szerződések, amelyek a
devizaadósokkal összefüggnek. Az
irányelv hatályosulása az európai bíró-
sági gyakorlatban nem tekint vissza
nagy múltra, de már több ítélet is szüle-
tett – jelezte. Az ítéletek részeként álta-
lános uniós sztenderdeket határoztak
meg, amelyek segítik a nemzeti bírósá-
gokat a szerződési feltétel tisztességte-
len voltának megállapításában. A
kereszténydemokrata politikus közlése
szerint a nemzeti bíróság vizsgálhatja a
szerződési kikötés tisztességtelenségét
akkor is, ha a kereseti kérelem erre nem
terjed ki. Azt is kimondták, hogy nem-

csak joga, hanem kötelessége a szerző-
dési feltétel tisztességtelenségének vizs-
gálata – jegyezte meg Aradszki András.

Ellentétesnek ítélték továbbá azt a
nemzeti joggyakorlatot, amely elzárja a
bírókat attól, hogy a szerződés tisztes-
ségtelenségét, annak feltételeit vizs-
gálja. Szerinte a magyar eljárási jogban
ilyen kockázat a fizetési meghagyásos
eljárásban van.

A képviselő kitért arra: a devizahitel
szerződések feltételei között számtalan
esetben előfordul, hogy vételi jogot biz-
tosít a pénzintézetnek a fedezeti ingat-
lanra, ha adósságát nem fizeti az adós.
Ez az egyik legtisztességtelenebb felté-
tel – jegyezte meg, emlékeztetve arra,
hogy a Kúria polgári kollégiuma tavaly
év végén fontos döntést hozott az egy-
oldalú szerződésmódosításról, de vala-
mennyi feltétel tisztességes voltát
vizsgálni kell.

Aradszki András hangsúlyozta: a to-
vábbi lépésekhez mindenképpen szük-
ség van a jogegységi határozatra, ez
igazolni tudja azokat a jogszabályi lé-
péseket, amelyeket a devizaadósok jog-
gal várnak el. Kiemelte: az eddigi
tapasztalatok szerint nehezen alakul ki
egységes gyakorlat a devizahitel szer-
ződések elbírálásánál, és alapvetően a
bankok, pénzintézetek számára kedvező
jogértelmezés vált jellemzővé.

A képviselő szerint a visszamenőle-
ges jogalkotás látszatát is kerülni kell,
de a helyzet orvoslásában az állam min-
den szereplőjének a maga területén a
maga függetlenségének fenntartásával
részt kell vennie.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Minél előbb bírósági jogegységi határozat 
szükséges a devizahitelesek szerződései ügyében

Újabb családi támogatási formákat vezetnek be jövőre a kormány döntése
értelmében – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szo-
ciális és családügyért felelős kereszténydemokrata államtitkára november
7-én Budapesten. Soltész Miklós egy konferencián elmondta, négy konkrét
intézkedésről döntöttek a gyed extra keretében. Így a gyes és gyed folyósí-
tása mellett újra vállalható munka a gyermek egyéves kora után.

Testvér születése esetén a korábbi
ellátások megmaradnak, így például
két gyedre vagy két gyesre is jogo-
sulttá válhatnak az érintettek egy
időben. A harmadik intézkedés a
diplomás gyed bevezetése, míg
a negyedik a három- vagy
többgyermekes kismamákat
foglalkoztató munkaadók
újabb adókedvezményét je-
lenti. Az intézkedések 65 ezer
embert érintenek és 18,6 milli-
árd forintot jelentenek a jövő
évi költségvetésben. Ebben
nincs benne az ugyancsak ja-
nuár 1-jével induló kiterjesztett
adó- és járulékkedvezmény-
rendszer 50 milliárd forintos ösz-
szege, amely az érintett családoknál
maradhat jövőre.

A bevezetendő diplomás gyeddel
lehetővé válik, hogy a felsőfokú
képzés nappali tagozatán két aktív
félévet meghaladó hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező anya a gyermek
egyéves koráig gyedre szerezzen jo-
gosultságot, ezt követően pedig gyes
mellett végezheti a tanulmányait. A
diplomás gyed érinti egyrészt a fel-
sőfokú alapképzésben, szakképzés-
ben, felsőoktatási szakképzésben és
a szakirányú továbbképzésben tanu-
lókat; ők a minimálbér alapján kap-
nak majd gyedet. Azok pedig, akik
mesterképzésben, egységes osztatlan
képzésben vagy doktori képzésben
végeznek, a garantált bérminimum

alapján kapják meg a gyedet.
A negyedik intézkedés a három-

vagy többgyermekes anyákat, illetve
munkaadójukat érinti. Ennek lé-
nyege, hogy kiterjesztik a munkavé-
delmi akciótervben már meglévő
hároméves szociális hozzájárulási

adókedvezményt további két évvel;
így a negyedik és ötödik évben csak
az adó 50 százalékát kell a munkálta-
tóknak befizetniük az érintett munka-
vállalók után (az első három évben
eddig sem kellett fizetniük semmit).
Hozzátette: az egy- és kétgyermeke-
seket érintő hasonló munkaadói ked-
vezmények is megmaradnak.

Soltész Miklós arról beszélt, az in-
tézkedésekkel a kormány célja az
volt, hogy megerősítse a gyermekes
családokat és további gyermekválla-
lásra ösztönözzön.

Jelezte azt is, az intézkedések ki-
dolgozásakor több európai ország
gyakorlata mellett a Népesedési Ke-
rekasztal és a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom javaslatait is
figyelembe vették.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Újabb családi támogatásokat 
vezet be jövőre a kormány
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A kormányfő a mintegy száz
résztvevő előtt tartott beszédében ki-
jelentette: Magyarország megadta
válaszát a nyugati civilizáció válsá-
gára, és abban bízik, hogy ez egy jó
válasz volt. Szerinte ugyanis az el-
telt három évben az ország olyan tel-
jesítményt ért el, amelyet az
ellenfelek is sikeresnek minősítettek
az elmúlt időben.

Az természetes, ha a barátok si-
keresnek látják mindazt, amit a kor-
mány tesz, de ha az ellenfelek is
elismerik, az az igazi bizonyíték –
mondta Orbán Viktor, felidézve,
hogy Magyarországnak a saját önál-
lóságáért, gazdaságpolitikájáért sok
nemzetközi szereplővel kellett vi-

táznia, így az Európai Unióval, az
Európai Parlamenttel és a Nemzet-
közi Valutaalappal (IMF). Mára
azonban ezek az intézmények ugyan
„fogcsikorgatva” – folytatta –, de a
tények alapján kénytelenek leírni je-
lentéseikben a magyar gazdaság
eredményeit, például a csökkenő ál-
lamadósságot, a három százalék
alatti költségvetési hiányt és a növe-
kedést.

Utalt a fokozatosan javuló gazda-
sági teljesítményt prognosztizáló,
kedden közzétett európai bizottsági
előrejelzésre, hangsúlyozva, hogy az
alapján Magyarország minden tekin-
tetben jobban teljesít, mint az uniós
átlag. Ez nem azt jelenti, hogy min-
den rendben van, de hogy a magyar
irány még az ellenfelek szemében is

eredményre vezet, az komoly siker –
mondta, hozzátéve:  reméli, hogy
ezzel az uniós jelentéssel Magyaror-
szágon is lezárul az a vita, amely
arról szól, hogy az irány, az alkot-
mányos alap helyes-e, és a vita ez-
után arról zajlik majd, hogy ezeken a
stabil alapokon milyen kisebb válto-
zásokkal kell folytatni a megkezdett
munkát.

A nemzetpolitikára rátérve Orbán
Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács
képviselőin keresztül a jövő évi ma-
gyarországi parlamenti választáson
való részvételre – illetve az azt meg-
előző regisztrációra – biztatta a di-
aszpórában élő magyarokat.

A kormányfő szavai szerint így
közjogi értelemben visszakapcso-
lódhatnak majd a nemzet vérkerin-

gésébe. Közös felelősség, hogy ne
tékozoljuk el mindazokat az esélye-
ket, amelyeket nagyon nehéz, izzad-
ságos és verejtékes munkával az
elmúlt három évben sikerült elérni –
mondta a miniszterelnök.

Üdvözölte továbbá, hogy fontos
nemzetpolitikai kérdésekben egye-
tértés mutatkozik a magyar politikai
élet meghatározó szereplői között.
Példaként említette a kettős állam-
polgárságról szóló törvényt és a kö-
zelmúltban tartott Székelyek nagy
menetelését. Szerinte, ahogyan a
nemzetpolitikában ígéretes együtt-
működés felé haladnak, úgy az más
nagy kérdésekben – például az al-
kotmány ügyében vagy gazdasági
témákban – is létrejöhet majd az
évek során.

Az ellenfelek is elismerik teljesítményünket

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A miniszterelnök szerint Magyarországnak az elmúlt három évben sikerült olyan teljesítményt elérnie, amelyet az ellenfelek is sikeresnek minősítenek.
Orbán Viktor ezt a Magyar Diaszpóra Tanács III. ülésén mondta az Országházban, ahol a tanácskozás képviselőin keresztül a jövő évi országgyűlési vá-
lasztáson való részvételre biztatta a diaszpórában élő magyarokat.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius október 21-én Budapesten, az Or-
szágházban aláírta a vatikáni szerződés módosítását. Semjén Zsolt a
módosítást azzal indokolta, hogy a jogszabályi környezet alapvetően
megváltozott, példaként említette az új alaptörvényt, az egyházügyi
törvényt és az oktatási törvényeket, továbbá az adójogszabályok vál-
tozásait.

Aláírták a vatikáni szerződés 
módosítását

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt bejelentette azt is: Mikes Kelemen
program indul, amelynek célja, hogy a diaszpóra
területein fellelhető, a megsemmisülés, elkallódás
által fenyegetett könyvtári hagyatékot összegyűjt-
sék. Ehhez első körben hét nagy raktárt bérelnek
Ausztráliától Amerikán át Kanadáig, ahol össze-
gyűjtik a fellelhető hagyatékot, és ami olyan tí-
pusú, azt az Országos Széchenyi Könyvtárban
helyezik el, ami pedig nem ilyen jellegű, azt kár-
pát-medencei iskoláknak juttatják el.

Beszámolt arról is, hogy óriási sikere van az ál-
lampolgárság kiterjesztésének, a nemzet közjogi
egyesítésének. Emlékeztetett: a folyamat megerő-
sítésére, segítésére további ötven konzult küldtek
világszerte a nagykövetségekre, konzulátusokra.
Jelezte azt is: a végsőkig leegyszerűsítették a kér-
dőíveket, és az adminisztrációt, arra is lehetőség

nyílt, ha tíz éves házasság vagy közös gyerek van,
akkor a házastárs is kérheti a magyar állampolgár-
ságot.

Eddig mintegy 50 ezren regisztráltak a válasz-
tásra – közölte a miniszterelnök-helyettes.

Sikere volt továbbá a nemzeti regiszternek is,
közelítenek a százezres számhoz, akiknek tájékoz-
tatást küldenek a magyar nemzetet érintő ügyek-
ben – tette hozzá. Rendkívül pozitív volt emellett
a fogadtatása a tárgyi örökség összegyűjtését célzó
Julianus programnak.

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy felméréseik és
számításaik szerint a diaszpórában mintegy 2,6
millió magyar származású ember él, és közel két-
ezer magyar szervezet működik. Ezeket feltérké-
pezték, és kapcsolatba léptek velük. Hozzátette:
fontos látni, hogy a magyarság a világban rendkí-
vül sikeres, az üzleti, a tudományos és a művészeti
életben egyaránt és, hogy a diaszpóra magyarsá-

gára egyfajta hídfőként számíthatnak a világ min-
den pontján. Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki,
hogy amikor a Magyarországgal szembeni táma-
dások zajlottak, „teljes mellszélességgel kiálltak”
hazánk mellett, és sok ezer cikket, nyilatkozatot
írtak az adott államokban. Ez lelkileg is megerősí-
tett minket.

Lauer Edit, az atlantai magyar szervezet képvi-
seletében szintén a Kőrösi Csoma Sándor progra-
mot említette legfontosabb és legsikeresebb
intézkedésként. A magyar kormány tényleg el
akarta érni őket, és ez nagyon sokat jelent szá-
mukra. Nagyszerű munkát végeztek az ösztöndíja-
sok – mutatott rá, hozzátéve: náluk egyebek között
magyar-amerikai együttműködési konferenciát
szerveztek. A kettős állampolgárság lehetőségét is
külön kiemelte, és úgy fogalmazott: „én nemcsak
magyar származású vagyok, hanem tényleg pap-
rika van a véremben, és nagyon büszke vagyok”.

Duplájára nő a Kőrösi Csoma Sándor 
programban résztvevők száma

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Duplájára növeli a kormány a diaszpórának indított Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasainak számát – jelentette be Semjén Zsolt
a Magyar Diaszpóra Tanács ülésének szünetében az Országházban. A kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese sajtótájékoztatóján el-
mondta: így mintegy száz fiatal ösztöndíjas utazik majd a diaszpóra területeire, hogy az ott élő magyarságot segítse, magyar nyelvet, nép-
táncot vagy történelmet tanítson.
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Sikeres anyaország áll a Kárpát-medence magyarsága mögött

Orbán Viktor beszédében kijelen-
tette: bármi is lesz a következő magyar-
országi parlamenti választás eredménye,
az elég valószínűnek tűnik, hogy az
ebben a ciklusban lefektetett alkotmá-
nyos alapok „nem lesznek fölszedhe-
tők”, ezzel számolhatnak a határon túli
magyarok is. A következő évek munká-
jának tehát az alaptörvényben most ol-
vasható tételek lesznek a szilárd elvi és
történeti alapjai – nyomatékosította a
miniszterelnök.

A fokozatosan javuló gazdasági tel-
jesítményt prognosztizáló, kedden köz-
zétett európai bizottsági előrejelzésre
utalva azt is mondta: a Kárpát-medence
magyarsága számíthat arra, hogy egy si-
keres anyaország áll majd a háta mögött
a következő években. Mint fogalmazott,
már nem az a vita, hogy amit Magyar-
ország csinál, az sikeres-e, hanem hogy

mennyire, ugyanis a három és fél évvel
ezelőtt elindított gazdaságpolitika és tár-
sadalomszervezés meghozta a nemzet-
közi elismertséget. Szavai szerint
Magyarország a jövőben a mindennapi
megélhetés szempontjából is új lehető-
ségeket nyitó ország lesz.

Mindezek miatt arra számít – foly-
tatta a határon túli magyar szervezetek,
a kormánytagok és a meghívott vendé-
gek előtt –, hogy az az ellenszél, amely-
ben kormánya az elmúlt három és fél
évben végezte a munkáját, a következő
parlamenti választás után jelentősen
enyhülni fog. A választást követően, kü-
lönösen, ha ismét egy stabil kabinet jön
létre, az ellenszél helyett a hátszél jelen-
sége rajzolódik ki Magyarország és a
vele szövetséges európai uniós országok
kapcsolatában - mondta a kormányfő.
Rámutatott ugyanakkor, hogy a válasz-
tás előtt, a következő négy-öt hónapban
– mivel nemzetközi pártszövetségek,

testvérszervezetek működnek, így a ma-
gyar politikai életben „a külföldi elem
részvétele meg fog erősödni” – még
nem látszik majd az a kép, mely szerint
Magyarország a vitákon túljutott ország
a nemzetközi színtéren, „sőt épp az el-
lenkező képzet alakul majd ki”.

Összegzése szerint az elmúlt három

év munkája nemcsak számokban kife-
jezhető eredményeket, hanem jelentős
presztízsnövekedést is hozhat Magyar-
országnak. Márpedig ha az anyaország
erős, elismert, akkor nagyobb támaszt
tud nyújtani a Kárpát-medence magyar
közösségeinek is – jelentette ki a mi-
niszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy számol, hogy a következő parlamenti választás után jelentősen enyhülni fog az az ellenszél, amelyben kormánya az
elmúlt három és fél évben végezte munkáját. A kormányfő a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XII. ülésén az Országházban azt is mondta: a Kár-
pát-medencében élő magyarság számíthat arra, hogy egy sikeres anyaország áll majd a háta mögött a következő években.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„Felelősségünk is közös, hogy ezzel a történelmi
lehetőséggel jól éljünk” – olvasható a dokumentum-
ban, amely szerint a résztvevők történelmi eredmény-
ként értékelik az egyszerűsített honosítást. 

Az aláírók üdvözlik, hogy az Országgyűlés 2012
novemberében elfogadta a választójogi törvény mó-
dosítását, amely szerint a magyar állampolgársággal
rendelkező külhoni magyarok is részt vehetnek a ma-
gyarországi választásokon. Fontos feladatnak tekin-
tik, hogy a külhoni magyar állampolgárok megfelelő
tájékoztatást kapjanak a regisztráció folyamatáról és
a választási eljárásról annak érdekében, hogy minél
többen részt vegyenek a választásokon. Sikeresnek te-
kintik a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve”
programot, amely az előző évben az óvodás korosz-
tálynál megkezdett munka folyatatásaként a kisisko-
lásoknál ért el számottevő eredményeket az
óvodai-iskolai átmenet, az iskolai beiratkozások, va-
lamint az alapfokú iskolák minőségének javításánál.
Megállapodtak abban, hogy 2014-ben az év prog-
ramja keretében a külhoni magyar fiatalok tehetségé-
nek kibontakoztatása a cél.  

A zárónyilatkozat – amely „nemzetrészenként tar-
talmazza a legfontosabb megoldandó kérdéseket” –
rögzíti, hogy a résztvevők tiltakoznak minden olyan
területi és közigazgatási átalakítás ellen, amely – az
érvényben levő európai normákat figyelmen kívül
hagyva – hátrányosan érinti az erdélyi magyar közös-
séget. Támogatnak minden olyan törekvést, amely a
szolidaritás és a szubszidiaritás elveit követve segíti
az erdélyi magyarság közösségként megmaradását, to-
vábbá meggyőződésüket fejezik ki, hogy a szülőföld-
jükön való boldogulásuk garanciája a közösségi

autonómiák közjogi rendszere.  Ebből a szempontból
közvetlen demokrácia fontos eszközeként példaérté-
kűnek tekintik a Székelyek nagy menetelését, és üd-
vözlik azt az akcióegységet, amely a szervezésben
megmutatkozott. Támogatásukról biztosítják a romá-
niai magyar közösség azon törekvéseit, hogy nemzeti
és közösségi szimbólumait, anyanyelvét szabadon,
minden megkötöttség nélkül használhassa, és tilta-
koznak a román hatóságok jogkorlátozó fellépéseivel
szemben. Aggodalommal veszik továbbá tudomásul,
hogy továbbra sem rendeződött a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar ta-
gozatának megalakításáról kialakult vita. Felkérik a
román kormányt, hogy a magyar tagozat létrehozása
érdekében érvényesítse a tanügyi törvényben biztosí-
tott jogokat.  

A dokumentum aláírói elutasítják a szlovák okta-
tási tárca által bevezetni kívánt reformtervezetet,
amelynek a jelenlegi tervek szerinti végrehajtása a ma-
gyar iskolák tömeges bezárásával járna.  

Szerbia esetében aggodalmukat fejezik ki a nem-
zeti tanácsokról szóló törvény alkotmánybírósági fe-
lülvizsgálata miatt, és bíznak abban, hogy a testület
döntése nem jelent majd visszalépést az eddig kivívott
közösségi jogokkal kapcsolatban. Nyugtalanítónak
tartják a szerbiai rehabilitációs és vagyon-visszaszár-
maztatási folyamatban tapasztalható problémákat is.
Tekintettel arra, hogy a vagyon-visszaszármaztatásra
vonatkozó kérelmek benyújtási határideje 2014. már-
cius 1-jén lejár, szorgalmazzák az eljárások felgyorsí-
tását - olvasható a zárónyilatkozatban. Üdvözlik, hogy
2013. június 26-án a magyar és a szerb államelnök
közös főhajtással emlékezett meg a második világhá-
ború ártatlan magyar és szerb áldozatairól.  Szorgal-
mazzák, hogy Ukrajnában, illetve Kárpátalján hozzák

meg a megfelelő intézkedéseket a 2012-ben elfoga-
dott nyelvtörvény maradéktalan érvényesítéséért, biz-
tosítsák a magyar nyelvű hivatalos ügyintézést és
nyelvhasználatot a közigazgatásban, oktatásban, il-
letve az állami és önkormányzati irányítás alatti egyéb
ágazatokban. Nemzetpolitikai szempontból kiemel-
kedően fontosnak tartják a II. Rákóczi Ferenc Kárpá-
taljai Magyar Főiskola fejlesztéséről szóló stratégiai
megállapodást, egyben szorgalmazzák az ukrán kor-
mány közreműködését Kárpátalja egyetlen önálló ma-
gyar felsősoktatási intézménye szakjainak további
sikeres akkreditálásában. Egyetértenek abban: az
esélyegyenlőség megteremtéséért el kell érni, hogy a
kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények
végzős diákjai magyar nyelv és irodalomból is tehes-
senek érettségi és felvételi vizsgát az ukrajnai függet-
len vizsgaközpontokban. Tiltakozásuknak adnak
hangot a Tisza vízgyűjtő területét fenyegető verespa-
taki aranybánya-beruházás, illetve a nagymuzsalyi
aranyfeldolgozó terve ellen.  

Semjén Zsolt az ülést értékelve kiemelte: a nem-
zetpolitika két legfontosabb kérdésében teljes a kon-
szenzus, ami korábban elképzelhetetlen volt. Nincs
vita arról, hogy a külhoni magyarságnak jár az állam-
polgárság és azzal együtt a szavazati jog, illetve az au-
tonómia melletti kiállásról sem. A tömbmagyarság
esetében területi, a szórvány esetében pedig kulturális
autonómiára van szükség.  

A kormányfő helyettese beszámolt arról is, hogy a
délvidéki Magyar Nemzeti Tanács 385 millió forintos
többlettámogatásban részesül, a pénzt elsősorban fel-
sőoktatási ösztöndíjakra fordíthatja. Tájékoztatása sze-
rint a kormány előző este döntött a Kőrösi Csoma
Sándor-programról, és arról, hogy az abban részt
vevők számát megduplázzák.

Egyhangúlag fogadták el a zárónyilatkozatot

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Egyhangúlag, valamennyi külhoni magyar résztvevő és magyarországi parlamenti párt aláírásával fogadták el a Magyar Állandó Értekez-
let (Máért) XII. ülésének zárónyilatkozatát – jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a tanácskozás
után az Országházban. A dokumentum többi között rögzíti, hogy 2014 az egységes magyar nemzet közjogi kiteljesedésének éve lesz. A részt-
vevők történelmi eredményként értékelik az egyszerűsített honosítást. 
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A közigazgatási képzés részévé vált a nemzetpolitika

A kötetet, amelynek összefoglalója a
közigazgatási alapvizsga része, elsősor-
ban a közigazgatásban dolgozóknak szán-
ják, de a külhoni magyarságnak is
ajánlják, mivel ezáltal pontosan tudni fog-
ják, a magyar közigazgatásban milyen
szerepe van ennek a területnek, és milyen
elvárásokat támaszthatnak a mindenkori
kormánnyal szemben.

A kötet pontosan követi a Magyar Ál-
landó Értekezlet által elfogadott nem-
zetstratégia iránymutatását – jegyezte meg
Semjén Zsolt.

A könyv teljességre törekedve, tudo-
mányos jelleggel nyolc fejezetben tekinti
át történelmi, közigazgatási és nem-
zetstratégiai szempontból az egyes témá-
kat, tisztáz alapfogalmakat, nemzetközi
jogi aspektusokat. Foglalkozik az egyéni

és a kollektív jogok kérdésével is, egyfajta
„szellemi vértezetet ad” – hangzott el
Semjén Zsolttól, aki hangsúlyozta, hogy a
kisebbségek jogai emberi jogok a közös-
ségek szintjén, és az egyéni és kollektív
jogok nem állíthatók szembe egymással.
Kiemelte, hogy a kiadvány az autonómia
kérdését részletesen tárgyalja, végighalad
a szomszédos országok történelmén, kör-
képet ad a Kárpát-medence viszonyairól.
Kulcsfontosságúnak nevezte a kormányfő
kereszténydemokrata helyettese az állam-
polgárságról szóló fejezetet.

A magyar nemzetpolitikai intézmé-
nyeket és az elkezdett programokat is
sorra veszi a kötet, például a Határtalanul!
programokat, a Nemzeti Regisztert, illetve
a Bethlen Gábor alapot – ismertette Sem-
jén Zsolt.

Répás Zsuzsanna, a területért felelős
helyettes államtitkár azt hangsúlyozta,

hogy a könyv része annak a megújulás-
nak, amely az elmúlt három és fél évben
történt Magyarországon. A nemzetpoli-
tika is megújult, nyitva a külhoni nem-
zettársak, a Kárpát-medence és a
diaszpóra magyarsága felé. A politikai
nyitáshoz az államigazgatásban is szük-
séges a gondolkodásmód megváltozása,
és akkor tudják élővé tenni a külhoni ma-
gyarokkal való kapcsolattartást, ha ez az
újfajta gondolkodásmód részévé válik az
államigazgatásnak is – magyarázta. Meg-
jegyezte ugyanakkor: a könyv mindenki-
nek érdekes lehet, aki érdeklődik a
külhoni magyarság iránt.

Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektorhelyettese szerint többről
van szó, mint könyvbemutatóról, mivel a
nemzetpolitika és a közszolgálati képzés
talált egymásra. Az alapképzésben fél
éven át egységes modul van minden terü-

let számára az egyetemen, amelynek ré-
szét képezi a nemzetpolitikai ismeret-
anyag is – mondta, fontosnak nevezve,
hogy a nemzetpolitika, nemzettudat a
köztisztviselők, közigazgatásban dolgo-
zók képzésének alapköve legyen.

Kántor Zoltán, a kötet kidolgozásában
közreműködő Nemzetpolitikai Kutatóin-
tézet igazgatója elmondta, hogy hamaro-
san megjelenik az angol nyelvű fordítás,
és olyan honlap is készült az MTA-val kö-
zösen, amely megkönnyíti a nemzetpoli-
tika oktatását.

A közigazgatási képzés részévé vált a nemzetpolitika – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a 
Nemzetpolitikai alapismeretek című kötet november4-i budapesti bemutatóján. A kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese azt mondta, a világon elsőként szü-
letett olyan tankönyv, ami a nemzetpolitikáról szól. A kötet pontosan követi a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) által elfogadott nemzetstratégia iránymutatását

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Új épülettel bővült a Budapest-Fasori Református Kollégium. Az épületet
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Vattamány Zsolt
VII. kerületi polgármester adta át. Semjén Zsolt köszöntőjében hangsú-
lyozta, az egyházi iskolák mindig olyan plusz értékeket nyújtanak, amelyet
más típusú intézmények, világi iskolák nem tudnak adni.

Ezek az értékek az evangéliumon
alapulnak – mondta, hozzátéve, hogy a
tízparancsolat jelenti azt az erkölcsi ren-
det, ami az egyes embert, a családot és a
nemzetet a történelem viharában is
képes megtartani. A miniszterelnök-he-
lyettes szólt az egyház és a hívek sze-
repvállalásáról, és köszönetet mondott
az önkormányzatnak is az iskola bővíté-
séért. Reményét fejezte ki, hogy az is-
kolába járó gyermekek létszáma
hamarosan emelkedhet majd.

Vattamány Zsolt elmondta, a történe-
lem nehéz időszakában az egyház már
sokszor segített. A Budapest-Fasori Re-
formátus Kollégium előzményeit so-
rolva felidézte a Julianna református
általános iskola történetét, az 1948-as
kommunista hatalomátvételt, amely az
intézmény sorsát is megpecsételte. Az
iskola 1992-ben indulhatott újra. Az el-
múlt két évtizedben bebizonyosodott,
mekkora szükség van a vallási szemlé-
letű ugyanakkor a 21. század követel-
ményeinek megfelelő oktatási
intézményekre – jelentette ki, majd hoz-
zátette, hogy az iskola mára kinőtte ko-
rábbi épületét. Ezen szerettek volna
segíteni, amikor úgy döntöttek, hogy a
most átadott épületet az intézmény ren-
delkezésére bocsátják.

Rónaszékiné Keresztes Monika, ke-
rületi országgyűlési képviselő pedagó-
gusként és szülőként köszöntötte a

jelenlévőket. Szólt arról, hogy a tervek
szerint zeneiskolával bővülve az intéz-
mény az oktatás „teljes egységét” meg-
valósíthatja.

Horgos Vilmos, kollégium igazga-
tója az MTI-nek elmondta, jelenleg 12
tanulócsoportos általános iskolát mű-
ködtetnek, mintegy 270 gyermekkel, és
három csoportos óvodájukba 75-80
kisgyermek jár.

Terveik között szerepel az óvoda 150

férőhelyesre történő bővítése, kettő he-
lyett három első osztály, angol kiemelt
nyelvi tagozat indítása, és az iskola 16-
20 tanulócsoportra bővítése. Szeretné-
nek 2-3 éven belül középiskolát is
indítani 150-200 diákkal – tette hozzá.
Mint mondta, ez valószínűleg szakkö-
zépiskola lenne, és elképzelhető, hogy
indítanak egy gimnáziumi osztályt is.

Korábban általános iskola működött
a most átadott épületben, amelyet húsz
évre, csökkentett bérleti díjjal kapta meg
a kollégium az önkormányzattól.

Elmondta: püspökük, Romzsa
Tódor 1944 szeptemberétől állt a
munkácsi egyházmegye élén. A nagy
októberi forradalom évfordulójára
rendezett ünnepségre meghívták be-
szédet tartani.

Szavait a helyi és a
moszkvai sajtó úgy
idézte: a görög katoli-
kus püspök arra kéri
Sztálint, hogy Kárpá-
talja Szovjet-Ukrajná-
hoz csatlakozhasson.
A püspök hiába tilta-
kozott, a szerkesztő-
ségnél, azt a választ
kapta, hogy csak kija-
vították, amit rosszul
mondott. A hamisított
beszéd Rómában nagy
megdöbbenést keltett
– mutatott rá a kor-
mányfő egyházi diplomáciáért is fele-
lős helyettese.

A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke szólt arról, hogy a II. világháború
után a Kárpátalját bekebelező szovjet
birodalom átfogó támadást indított a
görög katolikus egyház ellen, a püspö-
köt 1947-ben meggyilkolták, egyház-
közösségeket beolvasztottak a
pravoszláv egyházba. Ellentétben
azonban az ukrajnai görög katolikus
egyházzal, ahol a titkosszolgálat jelen-
tős eredményt ért el a görög katoliku-
sok ortodoxiába kényszerítésében,

Kárpátalján még a püspök halála után
is kevés sikerrel jártak – emlékeztetett.
A papság sorsa hosszú börtönbüntetés,
munkatábor, elmegyógyintézeti keze-
lés volt – fűzte hozzá Semjén Zsolt.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)

elnöke kiemelte: az
indíték és a cél a poli-
tika területéről jött.
Maga a tény, hogy egy
ilyen terrorakcióra
volt szükség, azt mu-
tatja, a kommunizmus
építésére alkalmatlan-
nak tartották az ottani
magyarságot, és szük-
ségesnek ítélték nem-
zeti önbecsülésükben
megtörni őket.

Az 1950-es évek-
ben úgy tűnt, a siker
teljes, a szovjet rend-

szer berendezkedése, a
régi elit elüldözése zavartalanul zajlott.
Azután 1989-90-ben, amikor úgy tet-
szett, a kommunizmus megszűnt, annak
ellenkezője látszott igaznak, egymás
után emelték az emlékműveket a kárpá-
taljai falvakban az áldozatoknak. Nem
nyugtathatják meg magukat azonban
azzal, hogy megvannak az emlékművek,
és találkoznak az évfordulókon – fogal-
mazott, hozzátéve, oda kell állni a mártí-
rok sírjához, ki kell mondani, hogy
áldozatuk nem volt hiábavaló. Ez tartsa
meg a magyarságot! – hangoztatta a
KMKSZ elnöke.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Új épülettel bővült a Budapest-Fasori 
Református Kollégium

A kárpátaljai görög katolikus magyar papság áldozatvállalását idézte fel
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a sztálini
terror kárpátaljai magyar áldozataira emlékező rendezvényen november 
8-án az Országházban. 

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Kárpátaljai mártírokra emlékeztek

Romzsa Tódor
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Sándor István tisztán látta, hogy a
diktatúra milyen veszélyt jelent a fi-
atalok életkörülményeire, szabadsá-
gára, lelki és szellemi tisztaságára.
Világosan látta a kommunizmus va-
lódi, embertelen természetét, és fel-
ismerte élethivatását, amely elől nem
akart elmenekülni. Inkább vállalta az
ellehetetlenítést és a halált, minthogy
tanítványait magukra hagyja.

A diktatúra legszörnyűbb éveiben
sem hagyta el hazáját, letartóztatásáig
folytatta a dolgozó magyar ifjúságért
végzett lélekmentő munkáját, nem
menekült külföldre. A kommunisták
végül letartóztatták a fiatal közösség
tagjait. A koholt, előre megfogalma-
zott vád szerint Sándor István fegy-
veres csoportot, összeesküvést
szervezett az állam megdöntésére.

Tanúvallomások szerint a kivég-
zésre vezetett szerzetes a fegyház fo-
lyosóján azt mondta: „Velem tehettek,
amit akartok, de Krisztus fog győzni,
ti pedig elvesztek…”. A halálos ítéle-
tet 1953. június 8-án hajtották végre.

Sándor István és a kommunista
diktatúra ellen bátran kiálló, hitüket
és hazaszeretetüket az elnyomásban
is felvállaló hőseinknek köszönhet-
jük, hogy mára a kommunizmus
megbukott, Krisztus ügye pedig újra
győzedelmeskedett, hiszen a szolnoki
születésű vértanú szerzetest a katoli-
kus egyház ma hivatalosan is a bol-
dogok sorába iktatta.

Ma már nem kell félnünk amiatt,
hogy a hitünkért való kiállás miatt
meghurcolnak bennünket. Hitünket
és a számunkra fontos értékeket
azonban ma is érik támadások. Ma
közös európai kultúránk keresztény

gyökereinek tagadása és a világ szá-
mos pontján még mindig tapasztalt
vallási üldözés ellen kell felelősen ki-
állnunk. Nekünk, a 21. század elején
élő fiataloknak még mindig van fel-
adatunk a kommunista diktatúra ma-
radványainak teljes lebontásában is,
a szívekben, az agyakban, a jelké-
pekben és az utcanév-táblákon.

Sándor István bátor kiállása bará-
taiért és hitéért, szülőföldje iránti hű-
sége és a fiatalok közösségének
építésében végzett áldozatos munkája
máig élő példát mutat számunkra.

Budapest, 2013. október 19.

Életét adta barátaiért 

– Folytatás az 1. oldalról –

GAAL GERGELY, 
A KDNP ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐJE, 
AZ IKSZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKE

NACSA LŐRINC, AZ IKSZ EGYHÁZÜGYI
MUNKACSOPORTJÁNAK VEZETŐJE

Sándor István élete árán is hűséges volt hivatásához

A hatalom ezzel a perrel példát akart statuálni,
hogy távol tartsa az egyházat a munkás fiataloktól.
Sándor István száznyolcvannégy óra vallatás után is
hűséges maradt hivatásához. Harminckilenc évesen
kötél általi halálra ítélték, és 1953. június 8-án ki-
végezték.

Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato bíbo-
ros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának pre-
fektusa hirdette ki Sándor István boldoggá avatását.
Azt mondta: „Ha a vallásüldözés szakadékot teremt
az emberek között, a vértanúk áldozatukkal, a testvé-
riséggel, a megbocsátással és az elfogadással hidakat
építenek.” Kiemelte, Boldog Sándor István „meg volt
győződve arról, hogy a fiatal nyomdásztanulóknak
szükségük van lelki nevelésre és vezetésre is”. Segí-
tett nekik a munka és a szabadidő hasznos eltöltésé-
ben, és volt egy 50-60 fiatal nyomdászinasból álló
csoportja, amelynek tagjai a példája nyomán a sza-
lézi hivatásra készültek – jegyezte meg Angelo
Amato.

Mint mondta, Sándor István minden szalézi
papot vagy testvért emlékeztet arra, hogy „az Isten-
nek szentelt élet egy valódi, vér nélküli mártírom-
ság, amely napról napra kiteljesedik az evangélium
és a szalézi karizma hűségében”. Megemlítette,
hogy a boldoggá avatási folyamathoz összegyűjtött
tanúvallomások között van néhány, amely megem-
líti, hogy Sándor István egyszer megmentett a ha-
láltól egy súlyosan sérült fiút, aki a villamos kereke
alá szorult. Egy másik alkalommal egy súlyosan
beteg, tífuszos diák szüleinek ígérte meg, hogy vért
ad, ha ezzel megmentheti a gyermek életét. Rámu-
tatott: Boldog Sándor István rendíthetetlenül meg-
maradt hitében. Inkább választotta a halált, ahelyett,
hogy külföldre menekült volna vagy megtagadta
volna szalézi hivatását.

Don Pascual Chávez szalézi rendfőnök a szertar-
táson úgy fogalmazott: „nagy dolgokat művelt az Úr

az ő egyházával, meghívva Sándor Istvánt az
isteni gyermekség, a keresztség, az élet-
szentség által, mint fogadalmas szalézi szer-
zetest az egészen szélsőséges hűség
vértanúságára. Tele vagyunk ma ezért öröm-
mel”. Hozzáfűzte: „nagy dolgokat művelt az
Úr a magyar néppel, hogy a nehéz időkben
Sándor István, egy fiatal élet tanújaként tel-
jes életét az ifjúságnak szentelte a végső ál-
dozathozatalig.”

Havasi József korábbi szalézi tartomány-
főnök kifejezésre juttatta: „nagy és emléke-
zetes nap ez számunkra, magyar szaléziak
számára, de nagy és emlékezetes nap ez az
egész magyar egyháznak is.” Hangsúlyozta:
Boldog Sándor Istvánt nemcsak tisztelni,
hanem követni kell, nekünk is – mint tette
Boldog Sándor István – tanúságot kell ten-
nünk Krisztus mellett, és „szent elhatározás-
sal nekünk is hirdetni kell Krisztus
evangéliumát”.

Sándor István boldoggá avatásának egy-
házmegyei eljárása 2006-ban kezdődött és
2007-ben fejeződött be. Ez idő alatt sok tanút
hallgattak meg. Ennek folytatásaként a szent-
széki eljárás 2008-ban kezdődött meg, a bí-
borosok kollégiumának döntése idén január
15-én született meg. A pápa március 27-én
fogadta Angelo Amatót, és engedélyezte hat-
vanhárom új boldog dekrétumának kihirde-
tését. Közöttük volt az is, amely elismerte
Sándor István vértanúságát.

Az eseményen részt vett Áder János köztársasági
elnök, Kövér László házelnök, Völner Pál infrast-
ruktúráért felelős államtitkár, a szalézi szerzetesrend
magyarországi letelepedésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett centenáriumi év védnöke, to-
vábbá Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök
felesége, Paskai László bíboros és Alberto Bottari
de Castello apostoli nuncius. Ott voltak a szertartá-

son a mártír szerzetes rokonai, ismerősei és több
száz szalézi szerzetes a világ több országából is, to-
vábbá Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási bi-
zottságának fideszes elnöke, Handó Tünde, az
Országos Bírósági Hivatal elnöke, Mádl Dalma,
Mádl Ferenc köztársasági elnök özvegye, Lomnici
Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, Pokorni
János, Pokorni Zoltán édesapja, aki Sándor István
cellatársa volt.

A mai napon a budapesti Szent István bazilika előtti téren boldoggá avatták Sándor István vértanú szalézi szerzetest. Az 1914-ben született Sándor Ist-
ván életútja kézzelfogható, hiteles módon mutatja meg ma is minden fiatal számára a kommunista diktatúra valódi arcát. A mártír szerzetes munkás fi-
ataloknak szervezett keresztény alapú közösséget, ami a természeténél fogva hazug és képmutató kommunista diktatúra szemében főbenjáró „bűn” lett.


