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A cserkészek 
hozták a békelángot

Hagyományosan a Magyar Cserkész-
szövetség hozza el Magyarországra a
betlehemi békelángot, amelyet idén
december 13-án vettek át egy bécsi
evangélikus templomban.

FORRÁS: MAGYAR KURIR

Harrach Péter kijelentette: a fenti pél-
dák is azt mutatják, hogy a kormány szá-
mára kiemelten fontos a
gyermekszegénység megszüntetése, és
kiváló program született a gyermekétkez-
tetés területén. A frakcióvezető szólt az
önerő szerepéről, az esélyek növelésről, a
munkahely-teremtésről és az öngondos-
kodásról is a szegénység kezelésében.
Megjegyezte: míg az első Orbán-kor-
mány idején 4 százalék volt a nélkülözők
aránya, addig ez a Gyurcsány–Bajnai-
kabinetek alatt megduplázódott.

Kitért továbbá az Eurostart adata-
ira, miszerint a 400 ezer szegénygyer-
mek él Magyarországon, illetve, hogy
a jövedelmi szegénység 14 százalé-
kos, szemben az uniós 17 százalékos
adataival. Problémának az anyagi de-
primációt, azaz a tartós fogyasztási
cikkek hiányát jelölte meg, ennek mu-
tatói évtizedek óta rosszak Magyaror-
szágon – jegyezte meg Harrach Péter.

Csaknem száz bécsi zarándok no-
vember 24-én utazott Betlehembe,
hogy elhozza a békelángot az osztrák
fővárosba. A lángot ezután egy ki-
lencéves osztrák kiscserkész, Tizian
Ronacher adta át világ húsz országá-
nak cserkészdelegációjával együtt a
Felvidékről, Erdélyből és Magyaror-
szágról érkező csapatoknak, valamint
a Magyar Cserkészszövetség képvi-
selőinek. Az ünnepélyes ceremónián
katolikus, anglikán és evangélikus
egyházi személyek is részt vettek.

December 14-én, advent 3. vasár-
napján a budapesti Fasori Református
Templomban adták tovább a lángot
vidéki cserkészdelegációknak és ci-
vileknek. Az ünnepélyes eseményen
beszédet mondott Pál Ferenc, római
katolikus pap. A békelángot Buday
Barnabás, a Magyar Cserkészszövet-
ség országos elnöke adta át, aki
egyúttal tolmácsolta Böjte Csaba test-
vér köszöntő üzenetét. A békeláng
többek között Dunakeszire, Tatára,
Debrecenbe, Rácalmásra, Kulcsra,
Pilisszentivánra, Székesfehérvárra,
Törökszentmiklósra, Szajolra, Mátra-
mindszentre, Szuhára, Bátonytere-
nyére, Balatonboglárra, Miskolcra,
Gyöngyösre és Gödöllőre jut majd el.
December 15-én az esemény szerve-
zői továbbadták a lángot Latorcai Já-
nosnak, az országgyűlés alelnökének.

Az osztrák cserkészek 1986-ban
kezdeményezték az akciót, amelyhez a
magyar cserkészek immár 24. alka-
lommal csatlakoztak. A betlehemi Szü-
letés-templomának örökmécseséből
meggyújtott lángot speciális lámpák-
kal és örökmécsesekkel viszik el a fo-
gadó országokba. A láng az évek során
az összetartozás, a biztonság, a kölcsö-
nös bizalom és a szeretet jelképe lett.– Folytatás a 8. oldalon –

– Folytatás a 9. oldalon –

A kormány megállította a szegénység terjedését

A kormány a válság után megállította a szegénység és a gyermekszegénység ter-
jedését – mondta december 11-én sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt frakcióvezetője. 2009-ben 26 milliárdot fordított az
akkori baloldali kormány gyermekétkezetésre. Ez a keret idén 53 milliárd volt,
jövőre pedig 58 milliárd forint lesz – jelezte, hozzátéve: 275 ezer gyermek étke-
zett ingyen az oktatási intézményekben és 150 ezer féláron kapta az ételt.

FORRÁS: KDNP.HU

Orbán Viktor arról beszélt, hogy
2010 és 2014 között megteremtették
egy nemzeti, szuverén politika al-
kotmányos és pénzügyi alapjait.

Sikerült beindítani a magyar gaz-
daságot, a növekedés ma már az
egyik legerőteljesebb Európában.
Magyarország kitört a megszorítás-
elengedés gazdasági körforgásából.
Munkába állítottuk Magyarországot
– hangsúlyozta a miniszterelnök, ki-
fejtve: 2010-ben 1,8 millió adófizető
volt hazánkban, ma viszont már 4,2
millióan járulnak hozzá a közterhek-
hez, 400 ezerrel többen dolgoznak,
mint négy éve, így teljesíthető a kor-
mánypártok által korábban kitűzött

„tíz év alatt egymillió új munka-
hely" program. Orbán Viktor kie-
melte: európai összevetésben a
legnagyobb arányban Magyarorszá-
gon csökkent a munkanélküliség, és
ezáltal vált lehetővé a szegénység
csökkentése is hazánkban. Mint
mondta: a szegénység ellen munka-

helyteremtéssel lehet a legeredmé-
nyesebben küzdeni.

Csökkent az államadósság, még-
hozzá úgy, hogy közben impozáns
mértékben növeltük a közösségi cé-
lokat szolgáló nemzeti vagyont –
szögezte le a miniszterelnök.

A következő időszak feladata egy gaz-
daságilag stagnáló Európában, egy 
geopolitikailag kiélezett helyzetben
megvédeni Magyarország politikai
szuverenitását és bővíteni gazdasági
szuverenitását – mondta Orbán Vik-
tor miniszterelnök a Széll Kálmán
Alapítvány évzáró rendezvényén 
december 13-án Budapesten. 

FORRÁS: KDNP.HU

Tisztújítást tartott 
a KDNP Protestáns 
Műhelye

Barankovics István: 
Haladás és 
keresztény politika

Európa keresztényi
gyökerek nélkül 
kudarcra van ítélve

Elfogadhatatlan a 
Székely Mikó Kollégium
újraállamosítása

Európa stagnál, Magyarország erősödik
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A kapcsolatok megszilárdításáról tárgyalt Egyiptomban Semjén Zsolt
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egyiptomi látogatása során a két ország közötti politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítéséről tárgyalt magas
rangú tisztségviselőkkel és vallási vezetőkkel. Látogatásáról az MTI-nek beszámolva a KDNP elnöke november 28-án elmondta, hogy Magyarország a keleti nyi-
tás politikája szempontjából fontos, regionális jelentőségű partnerként tekint Egyiptomra.

A nemzetpolitikáért felelős tárca nél-
küli miniszter kiemelte a két ország 
közötti, „régi időkre visszamenő hagyo-
mányos jó viszonyt”, de rámutatott arra
is, hogy a politikai kapcsolatok a tavaly
nyáron elmozdított iszlamista Mohamed
Murszi egyéves elnöksége alatt átmeneti-
leg „lehűltek, főképp a kopt keresztény 
kisebbség elleni támadások és az iszla-
misták térnyerése miatt”.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi államfő idén
júniusi beiktatása óta azonban az ország
„szemmel láthatóan stabilizálódik, politi-
kai és gazdasági súlyát fokozatosan visz-
szanyeri, és kopt barátaink is mesz-
szemenően támogatják a jelenlegi hatal-
mat”. Újra indulhatnak azok a közös gaz-
dasági programok, amelyeket még
Hoszni Mubarak 2011-ig tartó elnöksé-
gének végén készítettek elő, viszont a
Murszi-korszakban „megfagytak” –
mondta a miniszterelnök-helyettes. Ez
utóbbiakkal kapcsolatban kiemelte a ma-
gyar agrártermékek forgalmazását az
egyiptomi piacon, és példaként megemlí-

tette a magyarországi gyógyfürdők felé
irányuló egyiptomi idegenforgalmat is.

Gazdasági szempontból Semjén Zsolt
szimbolikus jelentőségűnek minősítette,
hogy az egyiptomi nemzetközi együtt-
működési miniszterrel, Naglá el-Ahváni-
val közösen megnyitotta a Magyar
Nemzeti Kereskedőház kairói képviseleti
irodáját a magyar vállalkozások számára
új piacok és új lehetőségek megnyitását
célzó stratégia keretében. A sikeres gaz-
dasági együttműködés kiemelkedő pél-
dájaként megemlítette a Dispo Amercor
egyszer használatos egészségügyi eszkö-
zöket gyártó magyar-egyiptomi vegyes-
vállalatot.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: „fontos,
hogy gesztusokat tegyünk mind a mérsé-
kelt iszlám, mind pedig az egyiptomi ke-
resztények felé, ezért tisztelgő látogatást
tettem régi barátunknál (a szunnita világ
szellemi központjának számító al-Azhar
mecset és egyetem nagyimámjánál),
Ahmed et-Tajjebnél, akinek évek óta 
érvényes meghívása van egy magyaror-
szági vallásközi konferenciára”. El-
mondta még, hogy nagyra értékeli a

nagyimám azon kijelentését, miszerint
„egy igaz muzulmánnak ugyanúgy véde-
nie kell egy templomot, mint egy mecse-
tet, ha a keresztény imaházat támadás
fenyegeti”.

Semjén Zsolt számos keresztény
szenthelyet és a kopt kulturális közpon-
tot is felkereste. Találkozott több püspök
mellett a kisebbség vallási vezetőjével,
II. Tavádrosz kopt pápával. Elmondta,
„felidéztük elődjének, III. Senudának
2011-es magyarországi látogatását, és
megerősítettem, hogy az új pápát is sze-
retettel látjuk Magyarországon”.

A kormányfő helyettese felkereste az
egyiptomi Sínai-félszigeten állomásozó
magyar békefenntartó-kontingenst, amely
a Nemzetközi Erő és Megfigyelők
(MFO) misszió keretében teljesít szolgá-
latot. Mint mondotta, a „minden szem-
pontból kitűnő munkát végző” magyar
katonai és rendőri kontingens tagjait biz-
tosította Magyarország elismeréséről, s
kijelentette, hogy „teljesítményük alapján
indokolt lenne a további szerepvállalás”.

A Dél-Sínai tartomány kormányzójá-
val, Háled Fúdával való találkozása során

Semjén Zsolt – a magyar gyógyvízkul-
túra iránti nagy egyiptomi érdeklődés
miatt – szoros kapcsolat kiépítéséről tár-
gyalt Hévíz és Sarm-es-Sejk között.

A KDNP elnöke ellátogatott a
Sínai-félsziget déli részén található
Szent Katalin ortodox kolostorba. A
rendház vezetőjének kifejezte a ma-
gyar kormány szolidaritását a keleti
keresztényekkel. Látogatása során fel-
merült egy magyar apácákkal közös
spirituális testvérkolostori kapcsolat
kialakítása. Ezzel kapcsolatban Sem-
jén Zsolt hangsúlyozta, hogy Magyar-
ország minden nemzetközi fórumon
kiállt a Keleten üldözött keresztények
mellett, „akiknek a sorsa érezhetően
rosszabbra fordult az úgynevezett arab
tavasz óta”, és akik érdekében „a Nyu-
gat messze nem teszi meg azt, ami kö-
telessége lenne". Kijelentette, hogy a
térség egyes régióiban szabályos ke-
resztényüldözés folyik, és felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy az ENSZ
felmérése szerint ma a világon a val-
lásuk miatt üldözöttek nyolcvan szá-
zaléka keresztény.

Vallási vezetőkkel tárgyalt Izraelben Semjén Zsolt
Magyarország az Európai Unió fórumain fellépett a keresztényellenes támadásokkal szemben – hangsúlyozta Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke kétnapos hivatalos izraeli látogatásán december 3-án, amelynek során val-
lási vezetőkkel találkozott. A kormányfő-helyettes felkereste Betlehemben a Születés Templomát, ahol megtekintette a fel-
újítási munkálatokat. Ennek költségeihez a világon elsőként Magyarország járult hozzá, példáját pedig azóta számos
ország követte, adományaival segítve a bazilika helyreállítását.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarország 
mindent megtesz 
a Pax Europaea 
megteremtéséért

„Mi, magyarok úgy gondoljuk, hogy
nem szemlélői, nem elszenvedői, hanem
alakítói akarunk lenni annak, ami Eu-
rópa keleti határain zajlik” – szögezte
le Orbán Viktor a visegrádi négyek mi-
niszterelnökeinek és Svájc államfőjé-
nek pozsonyi csúcstalálkozóján
december 9-én. A kormányfő a csúcs-
találkozó után arról is beszélt, hogy
stratégiai hiba volt az elmúlt negyed év-
században nem kiépíteni az észak-déli
energiafolyosó vezetékeit, mert annak
biztonsági jelentősége is van.

A kormányfő erről a résztvevők ple-
náris ülése után tartott sajtótájékoztatón
beszélt egy kérdésre válaszolva, amely azt
firtatta, hogyan látják Robert Fico szlovák
miniszterelnök múlt heti kijelentését,
amely szerint hetven százalék esélye van
annak, hogy „nagy”, vagyis Oroszország
és Ukrajna összetűzésénél kiterjedtebb
katonai konfliktus alakuljon ki Ukrajná-
ban. Orbán Viktor ezzel összefüggésben
azt mondta: nagy erőpróba Európa szá-
mára, mivel előrevetíti azt a kérdést, hogy
az európaiak tudnak-e békét teremteni a
kontinens keleti határain. „Lesz-e Pax Eu-
ropaea, vagy visszatérünk ahhoz, amikor
Európa sorsa felett nem az európaiak ren-
delkeztek” – vetette fel, hozzátéve: Ma-
gyarország mindent megtesz a Pax
Europaea megteremtése érdekében.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt megbeszéléseket foly-
tatott Jeruzsálem keresztény pátriárkái-
val; III. Theophilos görög ortodox
pátriárkával, Mar Swerios Melki Murad
szír ortodox érsekkel, Pierre Melki szír
katolikus érsekkel, illetve Joseph Jules
Zerey jeruzsálemi görög katolikus ér-
sekkel. Találkozói során Semjén Zsolt
kifejezte a keleti keresztények melletti
szolidaritását, emlékeztetve arra, hogy
Magyarország az Európai Unió fóru-
main, mind az Európai Tanácsban, mind
az Európai Parlamentben fellépett a ke-
resztényellenes támadásokkal szemben.
Kiemelte: Magyarország jelentős kari-
tatív segítséget nyújtott a keleti, különö-
sen az iraki keresztény közösségek
számára. Az egyházi vezetők köszöne-
tüket fejezték ki a támogatásokért.

Semjén Zsolt találkozott Fouad Twal
jeruzsálemi latin pátriárkával, akivel át-
tekintették a magyar zarándoklatok le-
hetőségeit és kapcsolatainkat. A
megbeszélésen jelen volt Hania Soudah
Sabbara, a jeruzsálemi Magnificat Zenei
Intézet igazgatója.

A miniszterelnök-helyettest fogadta
David Lau, Izrael askenázi főrabbija,
akivel áttekintették a magyar zsidóság-
gal kapcsolatos kérdéseket magyaror-

szági és izraeli vonatkozásban egyaránt.
A találkozón a főrabbit Semjén Zsolt
magyarországi látogatásra hívta meg.

A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke hivatalos útja során felkereste Bet-
lehemben a Születés Templomát, ahol
megtekintette a felújítási munkálatokat.
Ennek költségeihez a világon elsőként
Magyarország járult hozzá, példáját
azóta számos ország követte, adomá-
nyaival segítve a bazilika helyreállítását
– emlékeztetett Havasi Bertalan.

Fuád Twal latin patriarchával

David Lau askenázi főrabbival

Theopilos görög orthodox 
patriarchával

Severios Melki Murád szír
ortodox érseknél

FORRÁS: MTI

Hazank_B4:Layout 1 2014.12.15. 20:01 Page 2



AZÁNK
3

A vallási kisebbségek üldöztetéséről 
tartott konferenciát az EP néppárti frakciója

Kétnapos konferenciát, vallások közötti párbeszédet szervezett
az Európai Parlament brüsszeli épületében az Európai Néppárt
képviselőcsoportja december 11-12-én. A tizenhetedszer meg-
rendezett konferenciát Manfred Weber, a frakció elnöke nyitotta
meg, az idei rendezvényt pedig azoknak a vallási közösségeknek
szentelték, amelyeket fegyveres konfliktusokban üldöztetés fe-
nyeget, a többi között Libanonban, Egyiptomban, Nigériában,
Pakisztánban, Irakban és Szíriában.

Nem tekintjük példának a német modellt
A kormány komolyan veszi a strasbourgi bíróság ítéletét az egyházügyi törvénnyel ösz-
szefüggésben, ugyanakkor nem tekinti példának a német modellt, és a katolikus egyház
képviseletében Erdő Péter bíborossal, valamint a többi nagy egyházzal történő egyez-
tetés nélkül nem módosítják a jogszabályt – mondta az MTI-nek Semjén Zsolt, a kor-
mányfő helyettese december 11-én. Lehetséges megoldásként említette a minimális
korrekciót a bírósági döntésnek megfelelően. Elképzelhetőnek nevezte az eredeti
KDNP-álláspont elővételét is.

Az uniós válaszadás lehetősé-
geit taglaló eszmecserén elnöklő
kereszténydemokrata Hölvényi
György magyar újságíróknak el-
mondta, hogy a néppárt már évti-
zedekkel ezelőtt felismerte, hogy
az egyházak és vallási szervezetek
képviselőivel folytatott párbeszéd
nem hitbéli, hanem társadalmi
kérdés, „elengedhetetlen része a
társadalmi békének”. S mint
mondta: ez korábban Európára
volt érvényes, ma viszont már
tisztán látszik, hogy globális kér-
déssé vált. Hölvényi György rá-
mutatott, hogy a Közel-Keleten
százezrek, milliók vannak életve-
szélyben amiatt, mert egyes val-
lási vagy nemzeti kisebbségekhez
tartoznak. Kitért arra is, hogy fel
kell hívni a politikusok és az uniós
intézmények figyelmét arra is,
hogy a tél beköszöntével heteken
belül százával fagyhatnak meg az

otthontalanná
vált emberek a
t é r s é g b e n .
„Több száze-
zer menekült
van. A Közel-
Keleten a ke-
r e s z t é n y

közösségek másra nem számíthat-
nak, elsősorban az Európai Unió-
tól várják, hogy segítsen. Ez a mai
konferencia egy újabb segélykiál-
tás” – fogalmazott a Keresz-
ténydemokrata Néppárt EP-kép-
viselője. 

A politikus komoly biztonság-
politikai kérdésnek nevezte az Eu-
rópából útra kelő, a szélsőséges
iszlamisták sorai közé álló, majd
visszatérő fiatalok, az úgynevezett
idegen harcosok jelentette fenye-
getést. Mint hangoztatta: nagyon
fontos, hogy minden tagállam
„megcsinálja a maga házi felada-
tát”, és Magyarország ebben sze-
rinte nem is áll rosszul.

A családok erősítése globális felelősség 
A Család Nemzetközi Évének 20. évfordulója alkalmából tartott
ENSZ Közgyűléshez kapcsolódóan „A család megerősítése a fenn-
tartható fejlődésért” címmel nemzetközi családpolitikai konferen-
ciát szervezett a Political Network for Values szervezet. A magyar
idő szerint december 5-én az esti órákban New Yorkban kezdődött
konferencián beszédet mondott Balog Zoltán emberi erőforrások
minisztere, a magyar küldöttség vezetője.

Beszédében Balog Zoltán bemutatta a magyar kormány családba-
rát intézkedéseit, valamint kiemelte, hogy a kormány családpolitikája
egyre inkább a gyermeknevelés mellett dolgozó családok támogatá-
sára helyezi a hangsúlyt.

Az évforduló alkalmából összehívott közgyűlés célja, hogy az
ENSZ által 1994-ben megfogalmazott nemzetközi családpolitikai
célok megvalósítását előmozdítsa és a mai kihívásokhoz igazítsa. Az
ENSZ a családpolitikai kezdeményezések előmozdítását támogatja a
családokat sújtó szegénység elleni küzdelem; a munka és a család kö-
zötti egyensúly megteremtése; valamint a társadalmi integráció, ge-
nerációk közötti szolidaritás terén.

A magyar delegáció tagjaként a közgyűlésen részt vett Hölvényi
György néppárti EP-képviselő is. „Az ENSZ-ben megfogalmazott pri-
oritások összhangban állnak hazánk családpolitikai célkitűzéseivel, és
a családtámogatás terén eddig meghozott intézkedésekkel. Elenged-
hetetlen, hogy a családok kellő figyelmet kapjanak az előkészület alatt
lévő és a következő évek fejlesztéspolitikai céljait meghatározó ENSZ
dokumentumokban” – hangsúlyozta Hölvényi György.

A konferencián a Családok Világkongresszusától Familias et Ve-
ritas díjat kapott Jaime Mayor Oreja, a European Ideas Network
nevű think tank korábbi elnöke, az Európai Néppárt frakciójának
korábbi alelnöke és korábbi spanyol belügyminiszter. Hölvényi
György Oreja munkássága kapcsán elmondta: „Volt képviselőtár-
sam évek óta kiáll a családtámogatási politikák mellett, a  díjhoz
őszintén gratulálok neki”.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
kiemelte: a strasbourgi bíróság döntésének
eleget kell tenni és meg kell oldani az egy-
házügyi törvénnyel összefüggésben felmerült
kifogásokat. Rámutatott: a bíróság ugyanak-
kor egy olyan verzióról ítélkezett, ami már
nem volt hatályban, mert időközben módosí-
tották, illetve a fő kifogás az volt, hogy az
Országgyűlés ismeri el az egyházakat, nem
pedig a bíróság. Érdekes módon ugyanezt a
gyakorlatot a nemzetiségek elismerésénél
senki nem sérelmezte – jegyezte meg.

A miniszterelnök-helyettes felidézte Erdő
Péter nyilatkozatát is, utalva rá, hogy a bíbo-
ros tiltakozott a német modell, illetve egy tel-
jesen új törvény megalkotása ellen.

Semjén Zsolt a KDNP és a kormány ne-
vében kijelentette, hogy a katolikus egyház
képviseletében Erdő Péter bíborossal, vala-
mint a nagy egyházakkal való egyeztetés nél-
kül nem módosítják a törvényt.

Hozzátette: egyetért a bíboros nyilatkoza-
tával, azaz a német modell nem példa és nem
alkalmazható, mert ott az egyház az állami
intézményrendszernek egy alrendszereként
működik. Ugyanakkor a magyar alkotmá-
nyos értelmezés szerint „sui generis valóság-
nak”, azaz az állammal azonos rangú
valóságnak ismerik el az egyházakat – tette
hozzá.

Semjén Zsolt lehetséges megoldásként
említette az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának álláspontját, a minimális korrekciót a
bírósági döntésnek megfelelően. Elképzelhe-
tőnek nevezte az eredeti KDNP-álláspont
elővételét, valamint azt is, amit Trócsányi
László igazságügyi miniszter kezdeménye-
zett, azaz, hogy a különböző európai mintá-
kat veszik alapul. Ez azonban nem kizárólag
a német mintát jelenti.

A strasbourgi ítéletet komolyan veszik, az
egyházakkal egyeztetnek, ugyanakkor
semmi nem kényszerít kapkodásra – fogal-
mazott a miniszterelnök-helyettes.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Tisztújítást tartott a KDNP Protestáns Műhelye
Konferenciával egybekötött tisztújító közgyűlést tartott november 29-én Nyíregyhá-
zán a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelye. Az alkalom – amely Zsarnai
Krisztián evangélikus esperes áhítatával, illetve Szabó István „házigazda” megyei ön-
kormányzati alelnök köszöntőjével kezdődött – kiváló lehetőséget adott arra, hogy Dr.
Horkay György Kereszténység és demokrácia című előadása mellett áttekintsék a mű-
hely több mint két évtizedes múltját, az elmúlt néhány év történéseit, és arra is, hogy a
jövő legfontosabb lépéseit, az előttünk álló feladatokat számba vegyék.

A régebbi tagok közül többen is rácsodál-
koztak, hogy mi mindent, és milyen rangos
rendezvényeket szervezett a műhely az el-
múlt két évtizedben. Bár a történetünket – az
„anyapártéhoz” hasonlóan – kísérték nehe-
zebb időszakok is, a közösség mindig képes
volt a megújulásra. Az el-
múlt húsz év alatt közel
ötven regionális és orszá-
gos konferenciát, szakmai
találkozót, filmvetítést,
könyvbemutatót, kerekasz-
tal-beszélgetést, vitafóru-
mot, nyári tábort, közéleti
kollégiumot szervezett a
Kereszténydemokrata
Néppárt Protestáns Műhe-
lye, emellett számos kiad-
ványt is letett az asztalra a
protestánsok közössége. 

A kezdetekről előadást
tartott Dr. Békefy Lajos –
aki elsősorban a külügyi
kapcsolatokra koncentrált –, valamint Dr.
Horkay György, míg a közelmúlt eseménye-
iről és a tervekről Dr. Birkás Antal számolt
be, akit a gyűlés újból a szervezet elnökévé
választott. Dr. Badacsonyi Zoltán a szerve-
zetépítés lehetőségeiről szólt a jelenlévők-
höz. Botos Attila szervezői munkájával

segítette az alkalmat, amely – a januárban in-
duló konferencia-sorozattal – egy új korszak
kezdetét jelentheti a Protestáns Műhely életé-
ben, egy olyan korszakét, amely elsősorban a
helyi szervezetek megerősítését és a közös-
ségépítést tűzte ki célként maga elé. Mindezt
Semjén Zsolt elnökkel és a tagsággal egyez-

tetve, a műhely elnökségének támogatásával.
„Hiszem, hisszük, hogy most van itt az ideje
az építkezésnek, annak érdekében, hogy a
Kereszténydemokrata Néppárt és a szövetség
erős legyen, erős maradjon”–mondta. Az ese-
ményről bővebb összefoglaló a KDNP hon-
lapján olvasható.

FORRÁS: B.A.

FORRÁS: KDNP.HU
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Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség a 2010. évi országgyűlési
választások után megalakult második
Orbán-kormány hivatalba lépése óta
kiemelt figyelemmel kíséri a felsőok-
tatás átalakításának és versenyképe-
sebbé tételének folyamatát, tekintettel
arra, hogy kormánypárti ifjúsági szer-
vezetként kiemelten fontos az egye-
temi és főiskolai hallgatók, a jövő
generáció érdekeinek lehető legna-
gyobb hangsúllyal történő érvényesí-
tése a felsőoktatás átalakulása során.

Az elmúlt években nyilvános fóru-
mokon rendszeresen kifejtettük állás-

pontunkat a kormány felsőoktatás politi-
kájáról és a felsőoktatás átalakítása kap-
csán felvetődött egyes kérdésekről.
Legutóbb 2014. november 1-én adtunk
ki nyilatkozatot és tartottunk sajtótájé-
koztatót, ahol elmondtuk, hogy átlátható,
a hallgatók érdekeit képviselő, visszaélé-
sektől és személyi botrányoktól mentes
egyetemi hallgatói önkormányzatokra
van szükség illetve, hogy véget kell vetni
annak az időszaknak, amikor az egyes in-
tézmények és egyes intézmények hallga-
tói önkormányzatainak tagjai visszaéltek
állami forrásokkal illetve bevételekkel.

Elmondtuk, hogy javaslatot készí-
tünk a HÖOK és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma illetékesei részére,
melyet el is juttattunk a címzettekhez.
Az IKSZ javaslatában többek között a
következők szerepelnek:

– Minden intézményben kötelező
jelleggel legyen elektronikus HÖK
választás, tekintettel arra, hogy ezen
módszer által magasabb részvétel ér-
hető el, és a jelenlegi alacsony vá-
lasztási hajlandóságot a HÖK-ök
legitimációja érdekében növelni kell.

– Egységes rendezvényszervezési
előírásokat kell megjeleníteni a felső-
oktatási törvényben, vagy külön vég-
rehajtási rendeletben a hallgatók
biztonságának érdekében a közel-
múltban nyilvánosságra került esemé-
nyek fényében. Ezen szabályoknak a
2015-ös gólyatáborok esetében már
feltétlen érvényesülniük kell.

– A hallgatói szolgáltatások – így
különösen: étkezés, kollégium, ren-
dezvények, albérlet-közvetítés – szín-
vonalát emelni kell, egységes

minőségbiztosítási sztenderdeket kell
kialakítani.

– A hallgatói jogok érvényesülé-
sének növelése, ill. a gólyatábori
visszaélésekhez hasonló esetek 
kezelése érdekében minden felsőok-
tatási intézményben központi jelleg-
gel működjön jogsegélyszolgálat,
ahol a felsőoktatási intézmény jog-
tanácsosa mellett hallgatók is vállal-
janak szerepet.

A teljes javaslat véleményünk sze-
rint azt szolgálja, hogy a hallgatói
rendszer átláthatóbb, a fiatalok érde-
keit szem előtt tartó, visszaélésekre
kevesebb lehetőséget adó és az állami
forrásokat tisztességesen kezelő le-
gyen Magyarországon.

Budapest, 2014. december 5.

Átlátható hallgatói érdekképviseletről szóló szakmai javaslatot adott az IKSZ

HOLLIK ISTVÁN, AZ IKSZ ELNÖKE
GAAL GERGELY, IKSZ ELNÖKHELYETTESE

NACSA LŐRINC, 
AZ IKSZ MUNKACSOPORTVEZETŐJE

Biztosított a magyar vidék jövője
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség mindig is azt a álláspontot kép-
viselte, hogy kormányzati eszközök által elő kell segíteni a mezőgazdaság
területén régóta indokolt és várt generációváltás mihamarabbi bekövet-
keztét, mivel az ágazat előtt álló legnagyobb kihívások egyike az elöregedés
megállítása.

HOLLIK ISTVÁN, AZ IKSZ ELNÖKE
HARANGI FÜLÖP,

AZ IKSZ VIDÉKÉRT MUNKACSOPORT 
VEZETŐJE

Tény, hogy ennek kivitelezése érde-
kében már számtalan olyan kormány-
zati program megvalósítására került sor
2010-2014 között, amely jelentős for-
rásokkal támogatta a fiatal gazdákat,
hogy apáik és nagyapáik nyomdokába
lépve élethivatásszerűen mezőgazda-

sági termelői tevékenységgel fog-
lalkozzanak. De a fiatal gazdák támo-
gatása tovább folytatódik, a kormány
agrárdiplomáciai tevékenységének kö-
szönhetően pedig sikerült elérni, hogy
a 2020-ig tartó új uniós költségvetési
ciklusban minden eddiginél nagyobb
támogatásban részesüljenek. Ez hatal-
mas siker mind az ország, mind a ma-
gyar vidék számára. Ugyanis a fiatal
gazdák támogatását az eddigiekkel
szemben 8,25 milliárd forintról sikerült
az ötszörösére, 39.4 milliárdra növelni,
illetve az elfogadás előtt álló vidékfej-
lesztési program részeként szereplő 
Fiatal Gazda Tematikus Alprogram a
következő 7 évben 75 milliárd forintot

biztosít az ifjú gazdák vállalkozásainak
fejlesztésére.

Ismert, hogy a Fiatal Gazda Temati-
kus Alprogramban kizárólag csak olyan
intézkedések találhatóak, amelyek ké-
pesek elősegíteni tapasztalatszerzés
útján azoknak a képességeknek a maxi-
mális elsajátítását, amelyek nélkülöz-
hetetlen elemek egy gazdaság tisz-
tességes és nyereséges működtetéséhez.
Ezért is része a programnak a tájékoz-

tató jellegű képzések, a szakmai isme-
retek bővítése vagy éppen a
üzemfejlesztési beruházások, illetve az
agrár-innovációs fiatal gazda csoportok
támogatása.

Mi fiatal kereszténydemokraták tá-
mogatjuk a kormányzati elképzelése-
ket, mivel úgy gondoljuk, hogy
ezeknek a támogatásoknak a növeke-
dése, valamint új fiatal gazdáknak szóló
programok megvalósítása az egyedüli
garancia arra, hogy a fiatalok szülő-
földjükön megmaradjanak, a mezőgaz-
daság területén a generációváltás
folyamata felgyorsuljon, amely bizto-
sítja hosszú távon a magyar vidék jö-
vőjét, a vidéki létforma megmaradását.

Testvérszervezeti együttműködési
megállapodást kötött 
a Hegyvidéki IKSZ 

és a Zoboralji VIA NOVA ICS
A Lívia-villában rendezték az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség XII.
kerületi, Hegyvidéki szervezete és a Zoboralji VIA NOVA Ifjúsági Csoport
találkozóját, amelynek keretében a két helyi szervezet együttműködési
megállapodást között.

A megállapodás alapja a Testvér-
szervezeti Program, amelynek műkö-
dése a Testvérvárosi Programokon
alapszik. A program célja, hogy az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség és
a VIA NOVA Ifjúsági Csoport már 
régóta létrejött szoros kapcsolatát regi-
onális, helyi szinten is ápoljuk. A prog-
ram tartalmazza, hogy a barátságon túl
a felek igyekeznek segíteni egymás po-
litikai munkáját, s az ötletek közös

megvalósítását kezdeményezik. A Test-
vérszervezeti Program hagyományte-
remtő szándékkal született, így a XII.
kerületi IKSZ arra bíztat minden helyi
szervezetet, hogy hasonló kapcsolatot
kezdeményezzen határon túli testvére-
inkkel.

Az eseményen beszédet mondott
Baranyai Zsolt, a XII. kerületi IKSZ el-
nöke, Pócsik József, a Zoboralji VIA
NOVA ICS elnöke és Vass István, az
IKSZ Nemzetpolitikai Munkacsoport-
jának tagja.

VEILANDICS FRANCISKA
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Az államépítés itt és most

A gyenge államok által generált,
saját magukat és másokat egyaránt
érintő problémák nagyban növelik
annak a valószínűségét, hogy a prob-
léma kezelése érdekében a nemzet-
közi rendszerből valaki akaratuk
ellenére erőszakkal beavatkozik. Ez
a beavatkozás, amennyiben az embe-
riséget veszélyeztetik vagy az embe-
riség ellen követnek el bűnt, nem
pusztán jog, de követelés is – írja
Francis Fukuyama az Államépítés
című könyvében, megemlítve a
délszláv háborút, illetve azokat az
iszlám államokat, például Afganisz-
tánt, ahol a megnyert háború után az
állam hatalma olyan gyenge volt,
hogy egy erős terrorszervezet köny-
nyedén rá tudott telepedni. Amikor
ma Magyarország miniszterelnöke
szuverenitásunk megvédéséről be-
szél, egyes amerikai vélemények, il-
letve lépések kapcsán, amit
hazánkkal és a magyar kormánnyal
szemben megfogalmaztak és tettek,
akkor fel kell tennünk a kérdést, va-
lóban ennyire gyenge lenne a magyar
állam? Vagy valami más áll a folya-
matok, események hátterében?

Fukuyama fent említett könyvé-
ben kifejti, hogy az államoknak mér-
hetjük a kiterjedését, illetve a
hatékonyságát, más szóval a hatal-
mát. Az első a kitűzött célokat illetve
feladatokat jelöli, mint a közjavak, a
magántulajdon védelme, az állam-
polgárok biztonságának szavatolása,
piaci szabályozások, oktatás, társada-
lombiztosítás, szociális feladatok el-
látása, iparpolitika, a vagyon
újraelosztása stb. A második, a haté-
konyság pedig azt, hogy mindezek-
ből mennyit és milyen mértékben
képes megvalósítani egy-egy ország.
Huszonöt év távlatából jól látszik,
hogy a baloldal egy, a szabad piacok
nevében ostobán megnyírbált, és ami
ennél is rosszabb, gyenge államot ha-
gyott hátra a jobboldali kormányokra.
Röviden: a piaci szabályozók, mint
olyanok, szinte nem léteztek, az adó-
zás, az adóbeszedés tekintetében el-
mondható, csoda, hogy működött az
ország. A közvagyont elherdálták, az
ipart leépítették, az egészségügy, ok-
tatás romokba dőlt stb. Mindezen
pusztítás elsősorban azért ment
végbe, mert a posztkommunista há-
lózat – gazdasági, politikai, kulturá-
lis – rátelepedett az államra, az állami
forrásokra. A szervezetet, az irányí-
tást a hálózat emberei működtették.
Ha véletlenül „jó ember” került „oda”
akkor működött, ha nem, akkor nem.

(Többnyire nem, vagy alig-alig.)
Amennyiben a Gyurcsány–Bajnai-
kormányoknak nem lett volna egy
erős ellenzéke, amelyik jelentős tár-
sadalmi támogatást tudhatott maga
mögött, akkor könnyen lehet, hogy
előbb vagy utóbb külső beavatkozást
igényelt volna a helyzetünk, kivé-
dendő a szélsőségek beférkőzését és
az államcsődöt. 

A Nyugat számára nem ismeretle-
nek vagy kevéssé ismertek a kom-
munista országok, illetve egyéb
diktatúrák utáni átmenet zavaros
évei, gazdasági-politikai kudarcainak
okai. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy
a piacok felszabadítása, a segélyezé-
sek, a tanácsok, az elvárások, a szá-
monkérések, egy féle demokrácia
„importálása”, intézményrendszerek
felállítása, lemásolása nem elegendő,
ugyanis az, hogy egy-egy intézmény-
rendszer mennyire hatékony, mennyi
erőt ad az államnak, nagyban függ az
adott ország kultúrájától. Magyaror-
szág kulturájában erősen jelen van
egyféle kliensközpontúság, és az
ebből fakadó uram-bátyámozás, kor-
rupcióra való hajlam, a kerülőutak
használata. 

Az összetartó csoportokat –
média, civilek, egyéb csoportosulá-
sok – többnyire a számonkérés, az el-
lenségeskedés, a sértettség kultúrája
jellemzi. Ezek a tanult normák, érté-
kek és értéktelenségek nem pusztán a
kommunizmusból, de jóval előbbről
eredeztethetőek. Nem véletlen tehát,
hogy a posztkommunista hálózat rá-
telepedése az államra zavartalanul
mehetett végbe, és az elmúlt évtize-
dek erősen legyengítették a magyar
államot, minek következtében a tár-
sadalom sikertelenségek sorozatát, az
elszegényedést, a bizonytalanságot
élte meg évről-évre.

Summa summárum: az oly sokat
emlegetett intézményrendszerünk,
amelyet a jobboldali politikai szövet-
ség kormányra kerülése után „szisz-
tematikusan szétvert”, létezett ugyan,
de nem működött hatékonyan. Ergo:
a társadalomban, ahogyan ez ilyenkor
lenni szokott, megnőtt az igény az
állam befolyásának növelésére, je-
lenlétére az élet számos rosszul mű-
ködő vagy éppen működésképtelen
területére.

2010-ben a Fidesz–KDNP-
szövetség munkáját ez az alapállás
határozta meg.

A közigazgatás, illetve a gazdaság
átszervezése során a kormánynak a
hálózat embereit és velük együtt a vé-
letlenszerűséget, a kockázatokat, a
hatékonyság, a biztonságos működés
érdekében meg kellett szüntetnie.

(Reményeink szerint ez az átszerve-
zés teret adhat végre a tudások soka-
ságának, a hozzáértésnek, és
kiépülhetnek a tudásátadás infrast-
ruktúrájának elemei is.) 

Az egyik leggyakorabban hangoz-
tatott vád országunk kormányával
szemben a centralizáció. Amikor ezt
szóvátesszük/szóváteszik, érdemes
átgondolni, hogy a decentralizáció je-
lentős előnyei mellett veszélyek is
meghúzódhatnak, pláne akkor, ha a
társadalmi klíma olyan „kedvező”,
mint Magyarország esetében. Gon-
doljunk csak a Mátyás királyról szóló
meséinkre, ahol minden egyes ajtón-
álló elkéri a királyhoz igyekvő pa-
raszttól a sápot. Milyen hatékony is
lehetett volna már annak idején is egy
kaputelefon, meggátolva ezzel a kü-
lönböző, nehezen ellenőrizhető állo-
másokon elcsordogáló, elfolyó
pénzeket. 

Másrészt be kell vallani azt is,
hogy a decentralizált működés elő-
nyeit és hasznát csak akkor láthatjuk,
élvezhetjük, ha döntésképes, okos,
kreatív, önállóan dolgozni tudó mun-
katársaink, stábjaink vannak. Ám ná-
lunk az elmúlt esztendőkben ez a
tudás, a fentebb említett okok miatt,
sem az állami szférába, sem egyéb te-
rületekre – gazdaság, kultúra stb. –
nem igen kerülhetett be. Ami mégis
bekerült, az egyrészt a véletlen műve,
másrészt atipikus működés/működé-
sek eredménye.

Mivel a gazdasági törekvések a
legtöbb országban olyan célokkal
versengenek, mint az igazságos el-
osztás, az intézményi rendszerek
soha nem lehetnek tökéletesek.
Éppen ezért gyakorta hátráltatni, aka-
dályozni is képesek a kormányzást,
ezzel együtt a problémák felszámolá-
sát. Talán a 20. század egyik leg-
ismertebb „akadályoztatását” a Mar-
garet Thatcher vezette Angliában kí-
sérhettük figyelemmel, amikor is
szakszervezetek, civilek, a sajtó stb.
az igazságosság érdekében minden-
hol akadályozták a szükséges refor-
mok végrehajtását. A választási
rendszer sokat kárhoztatott átírása, a
politikai rendszer átszervezése azt a
kormányozhatóságot hivatott biztosí-
tani, amelyik akár egy-egy ilyen kri-
tikus időszakot is képes levezényelni.

És végül, de nem utolsósorban ejt-
sünk néhány szót a nyilvánosság, a
különböző civil szervezetek, a társa-
dalom kultúrájáról, természetéről:
számonkérő, kekeckedő, cinikus,
hisztérikus, sértődött, irigy, frusztrált
és még csak véletlenül sem segíti a
mindenkori kormány munkáját, az
intézményi képességek javítását.

Nem akar összefüggéseket látni és
láttatni, nem akar megérteni és meg-
értetni, nem inspirálja, nem segíti
sem a politikát, sem a kormányokat,
sem a társadalmat. Természetesen
tisztelet a kivételeknek, azon civilek-
nek, akik nagyon sokat tesznek em-
bertársaikért, a társadalomért. Ám
munkájuk hatékonyságát, formáló
erejét csökkenti a láthatatlanságuk, a
hangos többség elnyomása. Ebben a
klímában a figyelembe vehető építő
kritika, az ötlet, a minta, a tények, az
okok, a folyamat elvész, a normális
vita lehetetlenné válik, úrrá lesz a
zűrzavar és az elmebaj. 

Ha valakinek, akkor Amerikának
tudnia kell, hogy milyen az, amikor
nemzetek, politikai osztályok stb.
gondolkodás nélkül, félelemből, tu-
datlanságból vagy éppen rosszindu-
latból, esetleg haszonszerzésből
sztereotípiák mentén, válogatás nél-
kül mondanak véleményt hazájukról,
kormányukról, politikájukról, gazda-
ságukról és kultúrájukról. „Miért kell
Amerikának, a világ csendőrének
mindenkire rátukmálnia a demokrá-
ciát?” Mert önző, gőgös, nyerész-
kedni akar – hangzik legtöbbször a
válasz. Kevesen gondolják csak
végig, hogy a biztonságunkat, békén-
ket, gazdasági stabilitásunkat az erős,
hatékony állam garantálja, amely a
demokrácia keretei között valósítható
meg a leginkább és a legstabilabban.
Természetesen az autokrata vezetésű
országok is lehetnek erősek, sikere-
sek, ám a legitimációjukat a gazda-
sággal, egyféle konszolidált jóléttel,
esetleg a növekedés reményével,
ilyen-olyan lehetőségeivel igyekez-
nek fenntartani, ami csupán a lelep-
leződésig vagy egy recesszió, egy
válság megjelenésig tarthat, amivel
az állam pillanatok alatt elerőtlene-
dik, támadhatóvá válik. A demokrá-
ciák a gazdasági visszaeséseket is
stabilan, stabilabban vészelik át.
Mára nyilvánvaló, hogy a hatékony,
az erős államépítés nem zökkenő-
mentes folyamat, hiszen az átmenet
„felszínre hozzza a kormányzat hasz-
nosságával szemben támasztott, elfoj-
tott követeléseket, ez pedig szemben
áll a reform célkitűzéseivel”. (Ez tör-
ténik ma Magyarországon a társada-
lom részéről.) Az sem titok többé,
hogy az államépítés során minden
nemzet más-más problémákkal néz
farkasszemet, más-más kulturális
mintákat kénytelen átformázni. Ne-
künk, magyaroknak, ez az út jutott. A
kultúra lassan változik – már ameny-
nyiben szándékunkban áll változtatni
rajta –, ám a belőle adódó problémá-
kat valahogyan addig is kezelni kell.

FORRÁS: MARKER
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Fontos év volt Magyarország és a KDNP életében
2014. Három választáson vagyunk túl, és elmondhatjuk,
mindhármat hatalmas fölénnyel nyerte meg a Fidesz és a
kereszténydemokraták alkotta szövetség, újra bizonyítva,
hogy Európa legsikeresebb politikai konstrukciója a le-
hető legtöbb szavazat megszerzését célzó néppárt és az
értékek lehető legteljesebb képviseletét maga elő tűző vi-
lágnézeti párt szövetsége. 

A Kereszténydemokrata Néppárt életében kiemelkedő
volt ez az év, nemcsak azért, mert képviselőink jól szere-
peltek mind az országos, mind az Európai Parlamenti,
mind az önkormányzati választáson, hanem azért is, mert
idén ünnepeltük pártunk alapításának 70., újraalakításá-
nak 25. évfordulóját. Ha megnézzük a Barankovics István
vezette Demokrata Néppárt 1944-es vagy 1946-os prog-
ramját, vagy a KDNP 1990-es száz pontját, elmondhatjuk,
a Kereszténydemokrata Néppárt túl azon, hogy mára az

egyetlen történelmi párt az Országgyűlésben, vallott ér-
tékei és céljai nem változtak az eltelt évtizedek alatt. 

Az elmúlt kormányzati ciklusban a KDNP legtöbb
célját sikerült megvalósítani. Új, keresztény ihletettségű
alkotmánya van Magyarországnak, megvalósult a nem-
zet közjogi újraegyesítése, bevezettük a családi típusú
adózást és most szavazta meg az Országgyűlés a szabad
vasárnapról szóló törvényt. Elmondhatjuk, teljesítettük
a feladatot, amit elődeink ránk testáltak.

A következő három évben nem lesznek választá-
sok, folytatnunk kell a megkezdett munkát. Ez sem
ígérkezik egyszerűnek, de ne felejtsétek, célunk egy
erős, sikeres Magyarország felépítése. Ehhez kívá-
nok erős elszántságot és áldott, eredményekben gaz-
dag, boldog új esztendőt!

Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
a Kereszténydemokrata 

Néppárt elnöke

Célunk egy erős, sikeres Magyarország
Kedves 

kereszténydemokrata barátaim!

A keresztény politikai eszmetan sajátos jel-
legét azok az elvek adják meg, amelyeket a ki-
nyilatkoztatás és az erre épült keresztény tanítás
terjeszt elő az ember mivoltáról és rendelteté-
séről. A keresztény tanítás szerint az ember nem
csupán természeti, hanem egyben természetfe-
letti lény. Halhatatlan lelke van, és célja Isten
bírása. Az ember, mint természeti lény, le van
kötve a természeti törvényekkel, de mint szel-
lemi és erkölcsi lény szabad. Választani tud a
jó és a rossz, általában a különböző lehetőségek
között. Az ember szabad akarattal rendelkezik.
Az ember társas lény, de nem a társadalom al-
katrésze. A külső világgal szemben önálló és
független egészet alkot. Személyisége van.

Csak ha az embernek ezt az eszméjét valljuk,
állíthatjuk kellő alappal, hogy az ember olyan
jogokkal rendelkezik, amelyeket nem jogalkotó
társadalomi hatalomtól, hanem emberi termé-
szetével együtt Teremtőjétől nyert. Ezek a
jogok tehát nem függhetnek a társadalmi hata-
lom engedélyétől. Sőt e jogokat a társadalmi
hatalom tiszteletben tartani és biztosítani tarto-
zik. A társas élet egyik fő értelme és célja épp
e jogok biztosítása. Mikor azonban jogokról
beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy az
ember olyan kötelességekkel is meg van ter-
helve, amelyeket a Teremtő szintén emberi 
természetével együtt szabott reája. 
E kötelességeknek is jogok felelnek meg, mert
nem képzelhető el olyan kötelesség, amelynek
teljesítésére joggal nem rendelkezünk. Az em-
bernek például természetébe írt kötelessége Te-
remtőjét tisztelni, önmagát tökéletesíteni, vagy
másokkal szemben igazságos magatartást tanú-
sítani. Ennek következtében az embernek - a
jogalkotó társadalmi hatalomtól függetlenül -
joga van megtenni mindazt, ami szükséges

ahhoz, hogy e kötelességeit teljesíthesse. Mind-
ezeket a jogokat és kötelességeket, amelyeket a
Teremtő mintegy beleírt az emberi természetbe,
nevezzük egy szóval természetjogoknak. Gya-
kori félreértésekkel szemben nyomatékosan
hangsúlyozni kell, hogy a természetjog nem-
csak „jogosítványokat” hanem kötelezettsége-
ket is magában foglal. Különbséget teszünk
alapvető és következtetett természetjogok kö-
zött. Az alapvető természetjogok, mihelyt felis-
mertük őket, az ész előtt nyilvánvalóak. Nem
szorulnak arra, hogy igazoltásukat más sza-
bályra vezessük vissza. A következtetett termé-
szetjogok viszont az alapvető természetjogok
logikai folyományai. Alapvető természetjog
például a tökéletesedés joga, amelyből - a többi
között - következik a tanulás és a tanítás, 
vagyis igazságok megismerésének és közlésé-
nek joga. Végső soron minden pozitív jogsza-
bálynak, amelyet a társadalmi hatalom alkot, a
természetjogban kell szentesülnie. Az a pozitív
jogszabály, amely a természetjog színe előtt
nem áll meg, csak a jognak külső alaki kelléke-
ivel bírhat, de tartalmilag jogtalanság. Vannak
parancsoló (pl. tedd a körülmények szerint le-
hetséges jót; légy igazságos), tiltó (pl. ne ölj!)
és megengedő (pl. választhatsz a nős és a nőtlen
állapot között) természetjogok. Könnyű belátni,
hogy e természetjogok nem egyebek, mint a ter-
mészetes erkölcs törvényei. Az emberi ész 
önmagában is képes e természetjogok felisme-
résére. Mégis történeti igazság, hogy a termé-
szetes erkölcs törvényeit a Kinyilatkoztatás
tisztította meg a bűn által megrontott emberi
természetnek tévelyeitől. A természetes erkölcs
legfontosabb szabályait a Mózes-i tízparancso-
lat is tartalmazza. Ezért a Sínai hegy kőtáblái-
ban méltán tiszteljük az emberiség isteni Magna

Chartáját, az embernek Istentől kapott szabad-
ságlevelét.

A keresztény tanítás szerint az ember földi
hivatása a tökéletesedés. Annak mintájára, aki
az embert teremtette és aki az ember végső
célja. Hogy az ember e hivatását teljesíthesse,
elsősorban a természetjogi törvényeket kell
tiszteletben tartania. Ha a természetjogokat sem
tiszteli, akkor nemcsak Teremtőjének, a végte-
lenül tökéletes Lénynek mintájára nem tökéle-
tesedik hanem emberi természete alá is süllyed.

Az ember lényegesen társas lény. Földi hi-
vatását csakis társadalomban tudja teljesíteni.
Az emberi személy tökéletesedésének olyan
feltételei vannak, amelyeket az elszigetelt
egyén nem, hanem csakis a társas együttélés és
a társas hatalom tud az ember rendelkezésére
bocsátani. A társas élet hivatása éppen, az, hogy
az emberi személyek tökéletesedésének e társas
előfeltételeit megteremtse. Az emberi személy
tökéletesedésének legfőbb társas előfeltételei:
a társas alakulat egysége, igazságos rendezett-
ségen alapuló békessége és haladása. Társas
egység nélkül nincs rend; igazságos rend nélkül
nincs békesség, és a társas alakulat egysége és
békessége nélkül hiányzik a haladásnak nélkü-
lözhetetlen előfeltétele. Az ember - társas ter-
mészeténél és a személyisége tökéletesítésére
felhívó parancsnál fogva - kötelezve van arra,
hogy ilyen társas alakulat létrehozásában és
fenntartásában közreműködjék. Azoknak az
anyagi, jogi, civilizációs, stb. javaknak foglala-
tát, amelyeket az elszigetelt egyén nem, hanem
csakis a legfőbb társas hatalom, az állam tud az
emberi személyek tökéletesedésének szolgála-
tára előteremteni, nevezzük egy szóval termé-
szetes közjónak. A legfőbb természetes közjó a
békességben élvezett földi boldogság.

Barankovics István: Haladás és keresztény politika
(részletek)
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Az egészséges társadalmi életet szolgálja
Európában a vasárnap mint általános

heti pihenőnap, hosszú évszázadok alatt
beépült az emberek életritmusába. A va-
sárnapi pihenőnap az európai társadal-
maknak olyan történelmi, szociális vív-
mánya, amely komoly értéket képvisel.
Ennek megfelelően több európai ország-
ban általános pihenőnap a vasárnap. A
vasárnapokat az emberek hagyományo-
san pihenéssel, kikapcsolódással, csa-
ládjuk, barátaik társaságában töltik. A
szabad vasárnap a társadalmi kapcsola-
tok ápolását teszi lehetővé. A rendszere-
sen vasárnap végzett munka számos
esetben tönkreteszi a családi és a társas
életet, ellehetetleníti a kikapcsolódást, a
feltöltődést. A vasárnapi munka alkot-
mányos jogokat is érint. Az Alkotmány-
bíróság egy korábbi döntése szerint a
vasárnapi pihenőnap szokása a hagyo-
mányokon alapul. Jelenlegi célja az,
hogy az állampolgárok számára egysé-
ges heti pihenőnapot biztosítson. A va-
sárnapi munkavégzés tehát csak kivétel
lehet, amelyet csak az indokolt esetek-
ben és mértékben, szűken értelmezve
lehet elrendelni.

Jelenleg Magyarországon a vasárnapi
munka egyáltalán nem rendkívüli, több
tízezer ember dolgozik különböző okok-
nál fogva vasárnap. A KDNP már több-
ször kezdeményezte a vasárnapi
munkavégzés korlátozását, teszi ezt
azért, mert a hagyományos szociálde-
mokrata párt nem teszi; ennek egyetlen
oka van, hogy nem létezik Magyaror-
szágon. A KDNP négy éve benyújtotta
törvénytervezete sokkal tágabb kört ölelt
fel, mint ez a mostani. Jelenleg a keres-

kedelmi dolgozókkal kapcsolatban van
mód meglépni ezt a szabályozást. Az
előterjesztés szerint mára már megérett
a helyzet arra, hogy számos nyugat-eu-
rópai példa - így az osztrák vagy a német
minta - alapulvételével hazánkban is tör-
vény szabályozza a kereskedelmi eláru-
sítóhelyek nyitva tartását. A cél az
egyetemes pihenőnap megvalósítása:
mindenki legyen szabad, akinek mun-
kája nem igényel folyamatos munka-
végzést vagy nem szolgálja a társadalom
pihenőnapjának a kiszolgálását. A sza-
bad vasárnap a kereskedelmi dolgozók
sokrétű problémáinak egy szeletét hiva-
tott csupán kezelni, mert a kereskedelmi
munkaadók jelentős része - elsősorban a
multinacionális cégek - visszaél a mun-
kavállalók kiszolgáltatott helyzetével.
Minimális bérért, jelentős túlmunkával
foglalkoztatják őket. Tehát a javaslat a
kereskedelemben dolgozó alkalmazottak
érdekvédelmét szolgálja.

Szükséges, hogy legyen egy olyan
nap, amit a család minden tagja közösen
tölthet el. Ha a munkáltató által a vasár-
napi munka ellentételezésére biztosított
pihenőnap hétköznapra
esik, amikor például a gye-

rekek iskolában vannak, akkor egyetlen
nap sincs a héten, amikor együtt lehet a
család. A törvényjavaslat arra törekszik,
hogy a kereskedelmet, amely a nemzet-
gazdaság húzóágazata, csak ésszerű
mértékben, a nyilvánvaló kivételek al-
kalmazása mellett korlátozza. Nem ter-
jed ki természetesen a törvényjavaslat a
vendéglátásra, a szabadidő eltöltésével
közvetlenül összefüggő szolgáltatási te-
vékenységre. Azaz vasárnap is lehet
például étteremben étkezni, kávézóba
vagy moziba menni, és ugyancsak nem
terjedt ki a hatálya a kereskedelmi jel-
legű turisztikai szolgáltatási tevékeny-
ségre, valamint a szálláshelyen végzett
kereskedelmi tevékenységre.

A törvényjavaslat kizárólag vasárnap
és ünnepnapon szabályozza az üzletek
nyitva tartását. Különösen indokolt a ki-
vételek körének alapos meghatározása.
A törvény hatályát nem terjeszti ki egyes
létesítmények tevékenységére - például
üzemanyagtöltő állomás, gyógyszertá-
rak, repülőterek, piacok s a többi -, to-
vábbá egyes tevékenységekre: újságárus,
virágárus, pék s a többi, másrészt meg-
teremti a lehetőséget arra is, hogy a kor-
mány indokolt esetben - így különösen
az érintett település sajátságai, illetve tu-
risztikai szempontok alapján kivételeket
állapíthasson meg egy erre külön meg-
határozott eljárásrendben. Természetesen
nem kívánjuk korlátozni a kis családi üz-
letek nyitva tartását, az egyébként tiltott
időszakban, ha az üzlet tulajdonosai, il-
letve segítő családtagjai maguk végzik a

kereskedelmi tevékenysé-
get. A törvénytervezet nem

a vasárnapi vásárlást kívánja korlátozni,
hanem a munkavállalók jogait védeni.

Hosszú egyeztetési sorozaton ment át
ez a törvénytervezet, a munkavállalók,
munkaadók és a családok érdek-képvi-
seleti szerveivel. Ellenvéleményt első-
sorban a multinacionális cégek
fogalmaztak meg, a riogatást, a félelem-
keltést, a hamis és légből kapott adatokat
nagy energiával és nagy pénzen próbál-
ták propagálni. Sok esetben a szövegösz-
szefüggésből kiragadott részletek
idézetével, csúsztatásokkal, alacsony
színvonalú és rosszindulatú megnyilat-
kozások tömegével jelentkeztek a nyil-
vánosság előtt. Volt olyan szervezet,
amely köpönyegforgató módon állt el
annak a törvénytervezetnek a támogatá-
sától, amelynek előtte éveken keresztül
élharcosa volt. Sokan, mint ahogy más
esetben is teszik, az internetes médiumo-
kat virtuális kocsmának tekintik, ahol al-
pári szövegeket ordítanak a szomszéd
asztalnál ülőknek. Ez a magyar nyilvá-
nosság betegsége, nem kerülte el ezt a
témát és ennek vitáját sem. De úgy gon-
dolom, a lényeg az, hogy a törvényterve-
zet elfogadása az egészséges családi,
elsősorban a munkavállalók családjának
életét, illetve az egészséges társadalmi
életet szolgálja, ezért kérem minden kép-
viselőtársamat, hogy támogassa.

(Előterjesztői felszólalás, 
elhangzott a Magyar 

Országgyűlésben, az üzletek nyitva
tartásáról szóló törvényjavaslat

általános vitájában, 
2014. december 4-én.)

A CBA, a Coop és a Reál
támogatja a javaslatot

A magyar élelmiszerkereskedelem három legnagyobb forgalmú
(2013-ban együttesen 1441,4 milliárd forint bevételt elérő, ösz-
szesen 77 000 dolgozót foglalkoztató) hazai tulajdonú üzletlánca a CBA, a
Coop és a Reál a leghatározottabban támogatja a vasárnapi nyitva tartás
korlátozására irányuló kezdeményezést – közölték a cégek november 18-án
az MTI-vel.

FORRÁS:  MTI

A közlemény szerint a korlátozásra a
több százezer kereskedelmi dolgozó pi-
henésének, családi életének biztosítása
miatt van alapvető szükség. A három tár-
saság szerint a szabályozás semmilyen
tekintetben nem diszkriminálja pozitívan
egyiküket sem, hiszen mindhárom üz-
letlánc legtöbb egységének zárva kell
maradnia vasárnap a törvény elfogadása
esetén. A három lánc franchise partnere-
inek csak pár százaléka működik családi
vállalkozás keretén belül, akik esetlege-
sen alkalmazottak bevonása nélkül tud-
nák a vasárnapi működést biztosítani.

„Meggyőződésünk, hogy a szabályo-
zás miatt nem következik be forgalmi
visszaesés, így elbocsátásokra sem fog

sor kerülni. Ennek megerősítéseként
mindhárom üzletlánc garantálja, hogy a
szabályozás életbelépése esetén sem fog
munkahelyeket megszüntetni” – áll a
közleményben.

A társaságok szerint a vásárlók
számára hat nap hosszított nyitva tar-
tása elegendő lehetőséget ad a termé-
kek beszerzésére, illetve a vasárnap
nyitva maradó üzletek az élelmiszer
és egyéb alapvető termékek megvá-
sárlását is biztosítani tudják.

Bár nem zárkóznak el a további
szakmai egyeztetésektől, kinyilvání-
tották, hogy a vasárnapi nyitva tartás
korlátozásának helyességét alapvető-
nek, annak bevezetéséből származó
pozitívumokat megkérdőjelezhetet-
lennek tartják.

Megszűnhet a munkavállalók
kiszolgáltatott helyzete

Tarnai Richárd szerint az üzletek vasárnapi nyitva tartásának
korlátozásával megszüntethető lenne a munkavállalók jelenlegi,

sokszor kiszolgáltatott helyzete a munkaadókkal szemben. A Pest megyei
kormánymegbízott erről november 21-én sajtótájékoztatón beszélt, miután
a Munkástanácsok Országos Szövetségével és a Kereskedelmi Dolgozók
Független Szakszervezetével egyeztetett Budapesten.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Tarnai Richárd azt mondta, az Or-
szággyűlésnek benyújtott törvényjavas-
lat lényege, hogy visszaadják a
kereskedelemben dolgozók szabadsá-
gának lehetőségét, azaz, mindenki
maga dönthesse el, mit szeretne vasár-
nap csinálni.

Tavalyi adatok szerint Pest megyé-
ben az ellenőrzések 71 százalékánál azt
tapasztalták, hogy a munkáltatók meg-
sértik a vasárnapi munkavégzés kap-
csán a munkavállalók jogait: vagy nem
volt nyilvántartás-vezetés, vagy részle-
ges volt, illetve hamis adatokat tüntet-
tek fel – közölte. A munkavállalók
jelenleg igen kiszolgáltatott helyzetben
vannak – mondta a  KDNP-s politikus,

aki hangsúlyozta: ha jogszabállyal ren-
dezik a kérdést, és eleve kiveszik a va-
sárnapi munkavégzést, akkor ez
kiszolgáltatott helyzet megszűnhet.

Tarnai Richárd a nemdohányzók vé-
delméről szóló törvénnyel összefüggés-
ben azt mondta, a jogszabály életbe
lépése óta nemhogy nem csökkent, de
nőtt az éttermek forgalma, és némi bő-
vülés tapasztalható a foglalkoztatottak
körénél.
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Hangsúlyozta: ami a politikai pár-
tok küzdelmének szintjén zajlik jelen-
leg, az nem más, mint az ellenzék új
kommunikációs stratégiája. Ennek lé-
nyege, hogy azt közvetítik: a kormány-
párti politikusok gazdagodnak, az

ország szegényedik. Hozzátette: ezzel
a hozzáállással nem lehet a szegénység
kérdését kezelni, ennek célja nem más,
mint a másik oldal lejáratása.

A KDNP-s frakcióvezető az M0-
áson bevezetendő útdíjat firtató kér-
désre úgy válaszolt: megértik a
kormányzati szándékot, amellyel ezt

próbálják bevezetni, de „nem örül
ennek az intézkedésnek”.

További felvetésre kifejtette: a va-
sárnapi munkavégzés tilalma az em-
berek és nem a KDNP érdeke, és
amikor a Fidesz csatlakozott a kezde-
ményezésükhöz, akkor egy lépést tett
a magyar munkavállalók érdekében.

Egyértelmű, hogy a vasárnap, mint
pihenőnap a családok érdekeit szol-
gálja, ez egy józan és kiegyensúlyo-
zott törvénytervezet, a kivételek
biztosítják a fontos társadalmi igé-
nyek kielégítését. E téren nincs fe-
szültség a Fidesz és a KDNP között –
jelentette ki a KDNP frakcióvezetője.

– Folytatás az 1. oldalról –

A kormány megállította a szegénység terjedését

Óvatosan a szakképzés preferálásával!
Törvény- és családellenes a tízórás munkaidő kötelező előírása, míg a szabad vasárnap a családok együttléte miatt előnyös – Hoffmann Rózsa szerint. Az
államtitkári éveit és legfontosabb intézkedéseit könyvben összegző KDNP-s képviselő a Magyar Nemzetnek adott interjújában december 10-én arról is be-
szélt: elégedett a köznevelésre biztosított jövő évi költségvetési forrásokkal, az érettségi-reform előkészítése viszont némileg lassabban halad a kelleténél.

Hoffmann Rózsa szerint rossz ötlet
lenne központi intézkedéssel radikálisan
csökkenteni az érettségiző fiatalok szá-
mát, azt mondta: ha az iskolatípusok
közti létszámarányokon változtat az ok-
tatásirányítás, akkor nem a satupad mellé,
hanem az érettségihez kötött szakmák
irányába kellene terelni a diákokat.

A kereszténydemokrata oktatáspoliti-
kus felidézte, már államtitkárként fontol-
gatta, hogy könyvben ossza meg a
nyilvánossággal a köznevelés átalakítá-
sának eseményeit és indokait. A ciklus
végén fokozatosan készült az államtitkári
tevékenység befejezésére, és ezzel pár-
huzamosan egyre erősebb volt a készte-
tése, hogy ezt a négy évet lezárja és
összefoglalja.

Arra a kérdésre, vajon az oktatáspoli-
tikai átalakítások között van-e még olyan,
amit magyarázni kellene, Hoffmann
Rózsa kifejtette: a köznevelésben annyi
változás történt négy év alatt, mint talán
egyetlen más területen sem. Ráadásul
mindezt akkora lárma kísérte a médiában
és a közbeszédben, hogy a sok félrema-
gyarázás és félreértés gyakran elfedte a
valóságot. Épp emiatt érezte úgy, hogy
nem ártana önmaga, az iskolák iránt ér-
deklődők és az utókor számára is tisztázni,
hogy mit végeztek el. Vagyis: Mit? Miért?

Hangsúlyozta: a 15. fejezetnek Em-
beri vonatkozások a címe, ez az esemé-
nyek személyes megéléséről szól. Aki
arra gondolna, hogy pikáns titkokat árul
el, az csalódni fog, mert ilyenek nincse-
nek benne. De arról beszámol, hogy mi
szerzett örömet, vagy mi volt gyötrelme-
sebb. Itt igyekezett személyes megvilá-
gításban bemutatni az államtitkári
munkát. Megjegyezte: műfajilag nehéz
behatárolni a könyvet: közérthető nyel-
ven és stílusban megírt szakmai kiad-
vány. Igyekezett tiszta magyar nyelven
mindenki számára érthetően fogalmazni
akkor is, amikor komoly neveléstudomá-
nyi és társadalmi kérdéseket is boncolgat.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mit
tart a legnagyobb eredménynek, és me-
lyek azok az intézkedések, amelyek fél-
resikerültek, amelyeket ma már másképp
csinálna, Hoffmann Rózsa úgy fogalma-
zott: eredmény sok van, ezek közül a pe-
dagógus-életpályát, az iskolák állami
fenntartásba vételét, a nevelésközpontú

szemlélet elterje-
dését, a mindenna-
pos testnevelés
bevezetését, a pe-
dagógusképzés
megújítását és a
közösségi munkát
tartja a legfonto-
sabbaknak. Olyan

nincs, amit megbánt volna, de olyan igen,
amit nem tudtak A volt államtitkár remé-
nyét fejezte ki, hogy az életpálya beveze-
tésekor kidolgozott bérrendszer nem
változik lényegesen. Arra a felvetésre re-
agálva, hogy a kormány megváltoztatná,
hogy a számítás alapjául a mindenkori
minimálbér szolgáljon, kijelentette: a mi-
nimálbér elsősorban a gazdaság szerep-
lőire vonatkozik. A közszférában lehet
más is a bérszámítás alapja. A minden
évben megalkotandó költségvetési tör-
vénynél kell figyelni arra, hogy ne de-
valválódjék a pedagógusbérek értéke.
Korábban, ha voltak is alkalmi béreme-
lések, értékállóságukat nem biztosítot-
ták. A további növekményt két tényező
szolgálja: egyfelől a kormány ígéretet tett
arra, hogy 2017-ig folytatódik a pedagó-
gusfizetések emelése, miközben már az
eddigieknek is érzékelhető eredményei
vannak. Másfelől mostantól a jövedel-
mek döntő módon a minősítések ered-
ményeként fognak növekedni, mégpedig
jelentős mértékben. Talán nem kerülte el
senki figyelmét, hogy egyedül a pedagó-
gusoknál kezdődött meg az elmúlt cik-
lusban egy bérrendezési sorozat. Most
viszont sorra születnek kormányzati dön-
tések a többi ágazat életpályarendszeré-
nek kidolgozásáról. Miután a
pedagógusok megelőzték az összes fog-
lalkozási ág képviselőit, néhány éven
belül nagyobb, lökésszerű emelés itt már
nem várható. Az viszont megkerülhetet-
len, hogy a mostani fizetéseket karban-
tartsa és a jövedelmeket az ígéretnek
megfelelően tovább emelje a kormány.
Álláspontja szerint az örvendetesen meg-
kezdődött gazdasági fejlődés alapot te-
remt majd a további emelésekhez is.
Hangsúlyozta: a pedagógusoknak belát-
ható időn belül a legjobban fizetett réteg-
hez kell tartozniuk. Hoffmann Rózsa
szerint nem szükséges az utódnak rend-
szeresen konzultálnia az előddel, de ő
rendszeresen beszél az új államtitkárral.
Kijelentette: tökéletesen bízik az államtit-

kár asszonyban, aki teljes azonosulással
folytatja, amit az elmúlt négy évben el-
kezdtek. Mint mondta: nincs semmiféle
oka feltételezni, hogy ellentmondás lenne
a volt és jelenlegi irányítás között, hiszen
még apró részletkérdésekben is egyeztet-
nek. Emlékezetett rá, hogy nyilvánosságra
hozott elköszönéssel fejezte be államtit-
kári munkáját, amelyben kijelentette,
hogy utódját mindenben támogatni és se-
gíteni fogja. Ez így is történik. Hozzátette:
az ő esetében ez sajnos nem így volt.

Azzal kapcsolatban, hogy a közel-
múltban a Nemzeti Pedagógus Kar
(NPK) tiszteletbeli tagjává választotta, el-
mondta: élő kapcsolata van az NPK-val.
A kar elnöksége értékeli, amit elvégezett,
ő pedig él minden lehetőséggel azért,
hogy mielőbb olyan helyzetbe hozzák a
testületet, hogy betölthesse a neki szánt
hivatását. Megjegyezte: a pedagógusok
nagyobb aktivitását nem lehet törvénnyel
kikényszeríteni. Nem titkolta, szeretné,
ha mielőbb minden pedagógus bekap-
csolódna a szakmai közélet eme új lehe-
tőségébe. Arra a kérdésre, hogy
milyennek látja a jövő évi költségvetés
köznevelési fejezetének számait, Hoff-
mann Rózsa elmondta: annyival több a
jövő évi forrás, amennyire szükség van.
Reális számítások szerint elég lesz. Jelen
pillanatban nincs olyan ok, amely miatt
nagyobb összeget kellett volna odatenni a
Klikhez. Ha viszont közbejön valamilyen
váratlan esemény, akkor – éppen az állami
garancia miatt – a tartalékból mindig ki
fogja segíteni a kormány az iskolarend-
szert. Véleménye szerint ebben a gazda-
sági helyzetben elégedettek lehetünk a
köznevelés költségvetésével. Mint
mondta: nem is érti azokat a kijelentése-
ket, amelyek megszorításról szólnak. Té-
telesen kiszámolta a többletet az alapfokú,
a középfokú és a felsőoktatásra, valamint
az oktatás egészére, és mindegyikben mil-
liárdos nagyságrendű növekmény van a
tavalyihoz képest. A középfoknál, amely-
lyel kapcsolatban a vészharangot kongatja
az ellenzék, megközelítőleg tízmilliárdos
a többlet. Hiába próbálják meg egyesek a
kormányt a költségvetés kapcsán kriti-
zálni, a számok mást mondanak. Sehon-
nan nem olvasható ki például az sem,
hogy a kormány radikálisan csökkentené
a gimnáziumok számát.

Arra a felvetésre, hogy a szakképzés
preferálása egyértelmű kormányzati

szándék, ami nyilván ki fog hatni a gim-
náziumi létszámokra, a szakpolitikus úgy
reagált, hogy amennyiben többen vá-
lasztják a szakiskolát, abból logikusan
következik, hogy kevesebb lesz a gimna-
zista. Nem rossz irány a szakképzés pre-
ferálása, de nagyon óvatosan kell
hozzányúlni. Ezt a „hogyant” még nem
látja. Azt nagyon rossznak tartaná, ha
központi intézkedéssel radikálisan csök-
kentenék az érettségiző fiatalok számát.
Ugyanis, miközben tény, hogy jól képzett
szakmunkásokra szükség van, az is tény,
hogy a szakmunkáskép megváltozott. Ma
már sokoldalúan képzett, vállalkozói is-
meretekkel rendelkező, nyelveket be-
szélő szakemberek kellenek a
gazdaságnak, akiknek az ismeretei és
kompetenciái megközelítik akár egy
üzemmérnökéit. Az ilyen szakmunkások
pedig nem a satupad mellett képződnek
három év alatt – fűzte hozzá. Ha már az
arányokon változtat az oktatási rendszer,
azt tartaná helyesnek, ha az érettségihez
kötött szakmák felé terelnék a diákokat.

Az újságíró felvetésére, hogy nagy a
csend a vizsgarendszer korábban beha-
rangozott reformjáról, a volt köznevelési
államtitkár úgy fogalmazott: attól tart,
hogy nem elég gyorsan, de halad az új
érettség rendszer kidolgozása. Emléke-
zetett rá, hogy az volt a terv, hogy 2017-
ben debütáljon az új érettségirendszer.
Ezt most még nem látja biztosítottnak.

Az aktuálpolitikai kérdésnek számító
vasárnapi zárva tartással kapcsolatban ki-
fejtette: könnyű belátni, hogy ha az édes-
anya vasárnap dolgozik, akkor gyerekei
hátrányba kerülnek, amiért nem tud velük
foglalkozni a hétvégén. Sok család van,
ahol a munkahely elvesztésének félelme
miatt nem mernek tiltakozni a hét végi
beosztás ellen. A másik oldalon meg ott
van az elkényelmesedés. Régen még
szombaton is dolgozott mindenki, és
szombat délután kellett bevásárolni, mert
vasárnap semmi nem volt nyitva. Mégis
mindenki tudott e helyzethez alkalmaz-
kodni. Álláspontja szerint a családok
szempontjából kell lennie egy napnak,
amikor elmehetnek együtt sétálni, kirán-
dulni, a nagymamát meglátogatni. Hiszen
a vasárnapnak az a küldetése, hogy kie-
melkedjék a munkás hétköznapok közül
azáltal, hogy együtt lehetnek, akik össze-
tartoznak. Mellesleg sok nyugati ország-
ban zárva vannak az üzletek éppen emiatt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Az infláció nullára csökkent; nőtt a
háztartások megtakarítása; közben csök-
kentettük az adókat, köszönhetően az
egyedülállóan alacsony egykulcsos jö-
vedelemadót a családi kedvezmények-
kel ötvöző adórendszernek – sorolta az
eredményeket a kormányfő, hozzátéve:
a bankok elszámoltatásának eredménye

az, hogy 1000 milliárd forint kerül át a
bankoktól a magyar családokhoz, az in-
tézkedéssorozat hozzávetőlegesen 5,2
millió ember életét könnyíti meg.

2015-től kezdődően nem kisebb
céljaink és feladataink vannak – foly-
tatta Orbán Viktor.

Meg kell védeni a gazdasági szuve-
renitásunk kiterjesztésével elért ered-
ményeinket, a rezsicsökkentést, az

energiapolitikánkat csakúgy, mint a
versenyelőnyünket biztosító Munka-
helyvédelmi Akciótervet, amit első-
sorban az európai adóharmonizációs
törekvések veszélyeztetnek. Eredmé-
nyeket kell elérnünk az energiaszállí-
tási útvonalak diverzifikációja terén,
és 2015 elején be kell indítanunk a
rendszerváltás óta legnagyobb gazda-
ságfejlesztési programunkat, ami el-

hozza a teljes foglalkoztatottságot és
közben megerősíti a nemzeti gazda-
sági szereplőket is – jelentette ki
Orbán Viktor.

Végezetül a külkereskedelemről
beszélt a miniszterelnök, kiemelve:
annak súlypontján módosítani kell,
nagyobb figyelmet fordítunk a feltö-
rekvő, dinamikus, keleti piacokon
való részvételre.

Európa stagnál, Magyarország erősödik
– Folytatás az 1. oldalról –

A kommunista diktatúra egyik súlyos öröksége a hálapénz

Európa keresztényi gyökerek nélkül kudarcra van ítélve

A kommunista diktatúra hatásai máig jelen vannak az egészségügyben, az or-
vosokat megalázó rendszer társadalmi hatása még mindig hat, így például a há-
lapénz intézményével – erről Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára beszélt november 25-én egy budapesti
fórumon. Az államtitkár a kommunista időszak súlyos örökségének mondta azt
is, hogy a betegjogok kérdése fel sem merülhetett, a betegeknek így nem volt be-
leszólásuk a saját kezelésükbe.

Ha Európa elszakad eredeti, a kereszténységen alapuló gyökereitől, akkor kudarcra van ítélve – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója és a Barankovics Alapítvány 
európai családügyi konferenciáján november 21-én. Európaiságunk a kereszténység nélkül nem képzelhető el – fogalmazott Rétvári Bence.

Rétvári Bence a Kommunizmus
Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer
Stiftung támogatásával szervezett, Orvo-
sok a kommunizmusban elnevezésű kon-
ferencián emlékeztetett arra, hogy a
hálapénz fogalma először egy 1957-es
pártkongresszuson hangzott el. Okai kö-
zött említette, hogy az orvosok fizetését
alacsonyan tartották; a segédmunkások
béréhez igazították, és ennek a következ-
ménye lett a hálapénz, majd később az or-
vosok elvándorlása is. Azt mondta, „a
sztálini hozzáállás” ellenségnek, kapita-
lista, reakciós közegnek tekintette az ér-
telmiségieket, köztük az orvosokat, akiket
ezért tudatosan igyekeztek megalázni, és
gyakran koncepciós pereket is indítottak
velük szemben. Az államtitkár a kommu-
nista időszak súlyos örökségének mondta
azt is, hogy a betegjogok kérdése fel sem
merülhetett, a betegeknek így nem volt
beleszólásuk a saját kezelésükbe.

Horváth Attila, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem tanszékvezetője azt mondta,
a kommunista időszakban az orvosok leg-
nagyobb része esküjéhez hűen dolgozott
annak ellenére, hogy munkájukat alulfi-
zetve, nehéz körülmények között, leter-
helve, nagyon sok beteget ellátva kellett
végezniük. Emlékeztetett arra is, 1945
után mindössze 7 ezer orvos maradt Ma-

gyarországon, a töb-
biek a háborúban, a
koncentrációs tábo-
rokban vagy a gulá-
gon vesztették
életüket. A tanszékve-
zető is arról beszélt, a

kommunista rendszer viszonya az orvo-
sokhoz ellenséges volt, ám többségüket
nem tudták befolyásolni, mert erős volt
köztük a kollegialitás. Az orvosoknak
nemcsak a fizetését tartották alacsonyan,
de a magánpraxisaikat is megszüntették,
ezzel pedig rákényszerítették őket a para-
szolvenciára, amivel ugyanakkor zsarol-
hatóvá is tették őket. Kitért arra is, voltak
orvosok, akik nem maradtak hűek eskü-
jükhöz, és együttműködést vállaltak az
Államvédelmi Hatósággal; volt köztük,
aki arról tartott nekik előadást, hogyan
verhetnek meg embereket külsérelmi
nyom nélkül, és volt, aki különböző fizi-
kai vagy pszichológiai módszereket talált
ki a fogvatartottak kínzására.

Éger István, a Magyar Orvosi Kamara
elnöke szerint a ma az egészségügyben
megjelenő bizalmi válság is a kommu-
nista rendszerre vezethető vissza. Arról
beszélt, ez a bizalmatlanság ma szinte
szétrágja az egészségügyi ellátórendszer
szövetét, pedig ez az alapja az orvos-
beteg viszonynak.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Rétvári Bence szerint az egyes euró-
pai országokban élőknek lehet más a
nyelvük, a történelmi hagyományuk
vagy akár a konyhájuk, de ami közös
bennük – például a gondolkodásmódjuk,
a filozófiájuk – az mind a keresztény,
egyházi gyökerekből fakad. Európaisá-
gunk a kereszténység nélkül nem kép-
zelhető el – fogalmazott az államtitkár,

aki arról is beszélt, az államnak tisztel-
nie kell a családokat, így nem lehet fel-
adata, hogy különböző jogszabályokkal
átírja a család hagyományos fogalmát,
amely több tízezer éve is ugyanaz volt.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az el-
múlt öt évben a családok több segítséget
kaptak a kormánytól, mint korábban.
Hozzátette, a családok erre 2018-ig biz-
tosan számíthatnak, és ha további bizal-
mat kapnak tőlük, akkor még tovább.

Rétvári Bence a családi adózási rend-
szerről azt mondta, mivel a gyereket ne-
velő családok a jövedelmük egy részét a
gyerekekre fordítják, ezért mondták ki
törvényben, hogy a gyereknevelésre for-
dított összeg adórendszeren kívüli jöve-
delem kell, hogy legyen. Jelezte, a
kormány „gondolkodása" szerint a gye-
rekekre fordított családi bevételhez az ál-
lamnak semmi köze nincs. Úgy
fogalmazott, a család gazdasági közös-

sége, szuverenitása erősebb, mint a bár-
mikori adóhivatal adókivetési joga. El-
mondta, hogy ezt kívánták erősíteni az
örökösödési illeték eltörlésével is és ha
nem így tennének, azzal tagadnák a csa-
ládi közösséget.

Arról is beszélt, a magyarországi adó-
rendszer valójában nem is egykulcsos,
hiszen tekintettel van arra, ki hány gyer-
meket tart el, így a magyar adó „végtelen
kulcsos", 0-16 százalék között.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Több ezer emberen segített az akció
A Katolikus Karitász jóvoltából harminc kárpátaljai intézményben biz-
tosan lesz fűtés. Az első kazánokat Écsy Gábor, a Katolikus Karitász or-
szágos igazgatója és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át december 13-án
Munkácson és Ráton. Munkácson két intézmény, a Szent Erzsébet Sze-
retetkonyha és a Szent István Katolikus Líceum, Ráton pedig a Szent
Mihály Gyermekotthon kapott kazánt.

Écsy Gábor a szeretetkonyha ka-
zánját átadva arról beszélt, hogy
Soltész Miklós felhívására több mint
egy hónapon keresztül gyűjtöttek
adományokat. A Szent István Kato-
likus Líceumban a Karitász igazga-
tója reményét fejezte ki, hogy az
intézmény diákjai és tanárai nem-

csak a kazánok melegét érzik át,
hanem az adományozók szeretetét
is. Écsy Gábor közölte: 32 millió fo-
rintot adtak át a munkácsi püspök-
ségnek, illetve a Karitász kárpátaljai
szervezetének.

Soltész Miklós kiemelte: a leg-
fontosabb, hogy szociális és oktatási
intézmények, plébániák, parókiák,
lelkészségek kapjanak kazánokat,
amelyekkel ki tudják váltani a gáz-
fűtést. Így végeredményben több

ezer emberen tudnak segíteni, nem-
csak magyarokon, hanem ukráno-
kon és ruszinokon is.

Az államtitkár elmondta: a leg-
nagyobb adományozó, a Katolikus
Karitász mellett a református egyház
is nagy segítséget nyújtott, és a többi
karitatív szervezet is kivette részét a
gyűjtésből. Végleges összesítés még
nincs, de legalább 150 helyre fognak
eljutni kazánok. Soltész Miklós
ugyanakkor az adományozó szerve-
zetek munkájánál is fontosabbnak
nevezte az adományozó emberek
szerepét.

Majnek Antal munkácsi püspök
dicséretesnek nevezte, hogy ezúttal
nem ők "mentek könyörögni",
hanem a magyar kormánynak és a
magyar egyházaknak jutott eszükbe
segíteni Kárpátalja szegényein. A
püspök beszélt arról is, hogy a Ka-
tolikus Karitász korábban, az árvi-
zek idején is sokat segített. A
mostani segélyakció azonban annyi-
val „szebb” - fogalmazott -, hogy
megelőzi a tragédiát. Ismertetése
szerint Kárpátalján egyre többen fű-
tenek fával. A gázzal spórolnak,
mert nagyon drága lett, ráadásul az
emberek félnek attól is, hogy elzár-
ják a gázvezetéket.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Sikeres a Kőrösi Csoma Sándor-program
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint rendkívül sikeres a diaszpóra magyarságának megtartását célzó Kőrösi Csoma Sándor-
program. A munka, amit a kiutazó fiatalok elvégeztek, múlhatatlan és történelmi jelentőségű a diaszpóra magyarságának megtartása érdekében – hang-
súlyozta Semjén Zsolt a budapesti Magyarság Házában december 1-jén az idei programot záró konferencián.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte:
a diaszpóra magyarságának megmara-
dása úgy érhető el, ha a kulturális, nyelvi
identitás megerősítése mellett az állam-
polgárság felvételére biztatják őket.
Ezzel meg lehet állítani az asszimilációt,
vagy akár meg is lehet fordítani.

Semjén Zsolt jelezte, a kormány úgy
döntött, a szükséges forrást biztosítja és
a jövőben is működhet a program. E
célra 1 milliárd forintot különítettek el
és további 500 millió áll rendelkezésre

a diaszpóra tárgyi örökségét rendezett
módon összegyűjtő Mikes-programra.

A kormányfő-helyettes szavai szerint
aki bevált, és a külhoni magyarság is
elégedett vele, az lehetőséget kap a nem-
zetpolitika területén a későbbiekben is a
munkára, számolnak vele. Külön di-
csérte a szakmai munka mellett, hogy a
fiatalok nem bonyolódtak bele szerve-
zetek és személyek közötti vitákba.

Semjén Zsolt történelmi feladatként
jelölte meg, hogy a sokszor gyökerében
emigráns szervezetekből olyan magyar
szervezeteket hozzanak létre, amelyek

az ott tanulóknak, vagy csak a néhány
évig ott dolgozóknak is egyfajta „ma-
gyar otthont” jelenthetnek. Nagyon fon-
tosnak tartotta még, hogy nyelvi
paradigmaváltást valósítsanak meg. Akit
lehet, szeretnének megtartani a magyar
nyelviségben, de ahol már nem lehet, ott
helyes, ha angol nyelvű szekciók is létre
jönnek. Őket sem szeretnék elveszíteni a
magyar nemzetből, és ezért angol és ma-
gyar nyelvű a Nemzeti Regiszter is –
mutatott rá a KDNP elnöke.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár azt mondta: az első évben

47, idén pedig 100 fiatal látogatott a di-
aszpóra magyarságához, a program
egymilliárdos keretéből jövőre szin-
tén 100 fiatal utazhat majd ki.

A Kőrösi-program célja a diasz-
póra és az anyaország magyarsága
közti kapcsolatok erősítése. A kezde-
ményezéssel azt szeretnék elérni,
hogy magyarországi fiatalok látogas-
sanak el a diaszpóra közösségeihez,
segítsék értékőrző munkájukat és tá-
jékoztatási, közösségépítő tevékeny-
ségükkel erősítsék a Magyarországhoz
való kötődésüket.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A honosítás jelentős támogatást élvez
a diaszpóra magyar lakta területein

Nagy támogatottságot élvez a honosítás a diaszpóra magyar lakta terüle-
tein – nyilatkozott újságíróknak Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős mi-
niszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács IV. üléséről november
19-én. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kiemelte: a külhoni ma-
gyarság tekintetében teljes konszenzus tapasztalható a társadalom és a par-
lamenti pártok részéről a három legfontosabb kérdésben.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt a legjelentősebb ügyek
között említette, hogy a külhoni ma-
gyaroknak jár a magyar állampolgárság
és ezzel együtt a szavazati jog, valamint
megilleti ezeket a közösségeket az au-
tonómia. Hozzátette: a honosításnak

nagy a támogatottsága a diaszpóra ma-
gyar lakta területein, és üdvözlik, hogy
további konzulokat küld a kormány az
állampolgársági kérelmek intézését
megkönnyítendő.

Szólt arról, hogy plusz egymilliárd
forintot biztosítanak a Kőrösi Csoma
Sándor program folytatásához a jövő
évi költségvetésben, így száz fiatal
utazhat a diaszpóra közösségeihez. A
program az állampolgárság felvételét is
segíti – állapította meg Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes jelezte: a
diaszpórában felhalmozott hagyatékok,
könyvtárak megmentését előirányzó
Mikes-programhoz fél milliárdot tesz-
nek hozzá. Közölte: 13 raktárat hoztak
létre, itt lehet leadni ezeket a hagyaté-

kokat, könyveket, amelyeket az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár munkatársai
átnéznek, s a különleges értékkel bírók
bekerülnek a könyvtárba. Amelyek nem
ilyenek, azokat kárpát-medencei ma-
gyar iskolákhoz juttatják el.

A politikus hozzátette: a diaszpóra
magyarsága által létrehozott értékek do-

kumentálását célzó Julianus-programot
is szeretnék folytatni.

Semjén Zsolt emlékeztetett: azért
hozták létre a Magyar Diaszpóra Taná-
csot, mert a Magyar Állandó Értekez-
leten a nyugati magyarság szempontjai
kicsit elhalványodtak. A tanácskozás
egyre nagyobb létszámmal és egyre si-
keresebben működik, és tagjai részt
vesznek a Máért csütörtöki ülésén is –
jegyezte meg.

A miniszterelnök-helyettes megerő-
sítette: számukra minden magyar egy-
formán fontos, az az egyetlen lényegi
szempont, hogy magyarok és a ma-
gyarságukat meg kívánják őrizni, ezért
egyforma nyitottsággal fordul szerve-
zeteik felé a kormány.

Egységesen a nemzetrészek
mögött áll a magyarság

A magyarság egy és oszthatatlan, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tag-
jai tanúságot tettek arról, ha bármelyik nemzetrészt sérelem éri, az egyete-
mes magyarság mögötte áll – mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes a Máért XIII. plenáris ülése után tartott saj-
tótájékoztatóján november 20-án az Országgyűlésben. A tanácskozás részt-
vevői egyhangúlag fogadták el a zárónyilatkozatot.

A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke hangsúlyozta: rendkívüli bé-
kességben, a kompromisszumkész-
ség és a konstruktivitás jegyében
zajlott a plenáris ülésen az egyes kér-
dések megvitatása. 

Semjén Zsolt a zárónyilatkozatból
kiemelte: a résztvevők rögzítették,
hogy az áprilisi választás után meg-
alakult parlament össznemzeti Or-
szággyűlés, amely az egész magyar
nemzetet képviseli és döntéseivel az
egész magyarság jövőjét szolgálja. 

A jövőben is arra törekednek,
hogy az alaptörvény által deklarált
összetartozás és felelősségviselés
szellemében folytassák a megkezdett
munkát. Rögzítették: a következő év
a szakképzés éve lesz a Kárpát-me-
dencében.  

A miniszterelnök-helyettes tájé-
koztatása szerint a kormány félmilli-
árd forinttal járul hozzá a szakképzés
támogatásához, hogy még több fiatal

tanulhasson szakmát. Egyre hangsú-
lyosabbak és fontosabbak a gazda-
sági szempontok, a gazdaság
fejlesztése, a magyarság megtartása
pedig anyagi kérdés is a szellemi és
spirituális szempontok mellett.

Semjén Zsolt elmondta: Kárpá-
talja esetében – mivel az ott élők lé-
téről és életéről van szó – a magyar
pártok külön tanácskozásokat tarta-
nak, azzal, hogy minden anyagi, po-
litikai és emberi támogatást
megadnak az ott élő magyarságnak.
A zárónyilatkozatban szerepel az is:
elfogadhatatlannak tartják, hogy a
parlamenti választókerületek kialakí-
tásánál a választási törvény előírásai
ellenére nem vették figyelembe a kár-
pátaljai magyarság történelmileg ki-
alakult elhelyezkedését. Reményüket
fejezik ki, hogy megtörténnek a szük-
séges gyakorlati lépések a nyelvtör-
vény végrehajtására érdekében, és a
tervezett adminisztratív reform fo-
lyamán figyelembe veszik a lakosság
nemzetiségi összetételét is.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Elfogadhatatlan a Székely Mikó Kollégium újraállamosítása
A magyar kormány megdöbbenéssel értesült a Markó Attilát, az RMDSZ parlamenti képviselőjét, a restitúciós bizottság tagját felfüggesztett börtönbüntetéssel
sújtó - ploiesti-i táblabíróság által hozott - jogerős ítéletről – közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes november 26-án az MTI-vel.

Közleményében a kormányfő ke-
reszténydemokrata helyettese kitért arra
is: elfogadhatatlannak tartják, hogy egy
korábban az egyháznak visszaadott in-
tézményt, a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégiumot újraállamosítják.
Ugyancsak elfogadhatatlan nevezte,
mind egyházi szempontból, mind a ma-
gyarság szempontjából, hogy Románi-
ában a jogerősen visszaszolgáltatott
egyházi és közösségi ingatlanok vissza-
államosítására törekednek.

Jogerősen felfüggesztett szabad-
ságvesztésre módosította a ploiesti-i
táblabíróság a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium visszaszolgálta-
tása miatt indított büntetőperben a
restitúciós bizottság tagjaira alapfokon
kiszabott börtönbüntetéseket, és meg-
erősítette az első fokú ítélet azon ré-
szét, amely szerint a református
egyház elveszíti tulajdonjogát az in-
gatlan felett – közölte az MTI-vel Ge-
orgiana Petrisor, a táblabíróság
szóvivője.

Első fokon a bíróság 2012-ben a
közérdek elleni visszaélésnek minősí-
tette azt, hogy a háromtagú restitúciós
bizottság 2002-ben, egy korábbi kor-
mányrendeletet végrehajtva, visszaadta
a kommunizmus idején államosított
sepsiszentgyörgyi épületegyüttest az
Erdélyi Református Egyházkerületnek.

A ploiesti-i táblabíróság szerdán a bi-
zottság két - korábban letöltendő sza-
badságvesztésre ítélt - tagja, Markó
Attila és Marosán Tamás 3-3 éves bün-
tetését ötéves próbaidőre felfüggesztett

börtönbüntetésre változtatta, a korábban
3 éves felfüggesztett börtönre ítélt Sil-
viu Clim fellebbezését pedig elutasította.

A három éve zajló Mikó-per nagy
felháborodást váltott ki az erdélyi ma-
gyarság körében, 2012 októberében a
történelmi egyházak és az erdélyi ma-
gyar pártok közös demonstráción til-
takoztak Sepsiszentgyörgyön az első
fokú ítélet ellen, amelyen egyértel-
művé tették, hogy ezt az ügyet az egy-
házi ingatlanok újraállamosítását
célzó kísérletnek tekintik.

FORRÁS: MTI

A Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása után
2012. szeptember 1-én, Sepsiszent-

györgy főterén a Mikó Kollégium és gróf
Hidvégi Mikó Imre szobra közötti téren
több ezren kértük, sőt követeltük, hogy a
függetlennek tetszelgő román igazság-
szolgáltatás hagyjon fel a bukaresti bi-
zantinikus nyomásnak eleget tevő
szervilis viselkedéssel. A ploiesti ítélő-
táblának sem sikerült a „féljogállamiság”
állapotán valamit is javítani, sőt feltéte-
lezhetően a ráadásként keletkező félelmet
sem tudták leküzdeni a számunkra egyre
veszélyesebb hatalommal szemben.
Meghozták „jogerős” ítéletüket, amely
ismeretében véleményünket immár meg-
fogalmazhatjuk, remélhetőleg további
felfüggesztett börtönbüntetések nélkül.
Sommásan szólva, ebben az ítéletben ter-
mészetellenes a jog, és haldoklik az erő!

Az ingatlan körüli vitában megszólal-
tak a dokumentumok, a bizonyítékok, az
érvek, a tények és mindenikkel szemben
gátlástalanul megszólaltatták a magyará-
zatokat sokszor ködösítve, vádolva és rá-
galmazva, mint akiknek nincs
elszámolási kötelezettségük senki irá-
nyába, még saját lelkiismeretük előtt sem.

Mivel egyházi tulajdonról van szó Isten
és emberek előtt kötelességem figyel-
meztetni megítélőinket és az orgazdákat,
hogy szent vagyonra tették a kezüket.
Nem hagyja Isten, hogy a neki odaszen-
telt tulajdon kufárok és seftelők kezén
szennyeződjön.  Ezt olvassuk 3.
Móz.27,28-ban: „Minden esküvel oda-
szentelt dolog igen szent tulajdona az
Úrnak.” Megimétlem a többségiek nyel-
vén, hogy Ploiesten is értsék: „orice lucru
consacrat va fi preasfint pentru Domnul.”
Az államvallás papjai értik, amit mi is ér-
tünk, és reméljük ennek a kijelentésnek
mély értelmén és egyetemes üzenetén el-
gondolkoznak, és megosztják ismeretü-
ket bírókkal és politikusokkal, és a
korrupció tengerén süllyedő, vagy még
éppen megmenthető személyekkel. Bár
aggodalommal tekintjük a mindig ká-
runkra történő jogorzó és tulajdonfosztó
eseményeket , ennek ellenére áldozatként
is segítséget akarunk nyújtani a figyel-
metlen cinkosoknak, vagy az elvakított
szolgalelkűeknek. Rettenetes az élő Isten
kezébe kerülni, éppen ezért ne háborgas-
sák őseink végrendeletét, ne zaklassák

drága emlékezetüket, áldozatukat ne
akarják kisajátítani.

A Református Székely Mikó Kollé-
gium nevében is megőrizte az alapítókat,
akik saját vagyonukkal építették fel a mi
örökségünket. A református egyház, a
székelyek minden felekezettel együtt, és
gróf Hidvégi Mikó Imre Erdély Széche-
nyije. A tanoda alapkőletételénél 1870.
június 27-én, Gödri Ferencz és Révay
Lajos református lelkészek szolgáltak és
mondtak áldást a szent helyre és a meg-
épülő iskolára. Amikor elkészült az épü-
let 1876. november 26-án Nagy Péter az
Erdélyi Református Egyházkerület tekin-
télyes püspöke így szenteli fel: „Miként a
nap keleten kél fel, úgy árassza fényét és
melegét ezen megerősödött és az idők
hosszú sorára biztosított nevelő intézet,
innen a magyar föld keleti végpontjáról
az egész hazára nemzedékről nemze-
dékre.” (Domján István 1898-ban meg-
jelent könyve alapján.)

Ki merészeli ezek után azt állítani,
hogy A Református Székely Mikó Kol-
légium nem szakrális tér, és nem az egy-
ház és annak mindenkori tagjainak a

tulajdona!? A választ tudjuk, sajnos sokan
és közöttünk is vannak némelyek, akik-
nek a kommunista államosítás nem bűn
és a mostani visszaállamosítás nem nem-
zetünk ellen elkövetett merénylet. Ilye-
neknek megint Isten üzenetét
tolmácsolom: „Gyűlölöm a gazsággal
szerzett ragadományt!” A kommunista
hatalom megbukott végleg, de a vissza-
köszönő neokommunista erőlködések-
nek sem lehet sok már hátra. A gazsággal
szerzett ragadomány átkot hoz, de az
igazsággal szerzett adomány, áldás lesz,
még akkor is, ha olykor komolyan ve-
szélyeztetik is azt.

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület nevében kijelentem,
hogy támogatjuk szent és igazságos
küzdelmében az Erdélyi Református
Egyházkerületet. Készen állunk felsora-
kozni a méltatlanul elmarasztalt és egy
újkori koncepciós perben elítélt testvé-
reink mellett.

Nagyvárad, 2014. november 27.   
A békesség kötelékében

Csűry István

Jogsértő a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása
Több mint felháborító, ám ugyanakkor a magyarság becsületét sértő az a bí-
rósági ítélet, amely megfosztja az Erdélyi Református Egyházkerületet jogos
tulajdonától, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumtól – áll az Erdé-
lyi Szövetség december 11-i közleményében.

FORRÁS: MTI

A Ploieşti-i bíróság által meghozott
bírósági döntés bizonyítja, hogy valami
nagyon nincs rendben a romániai igaz-
ságszolgáltatással. A korábbi, bírósági
úton visszaszolgáltatott nagy hagyomá-
nyú, több mint százéves Székely Mikó
Kollégium most újólag bírósági úton, az
1948-as tanügyi államosításhoz hasonló
visszavétele egyértelműen az 1989 utáni
posztkommunista korszak eredetére
utal. Sőt, azt a majd százéves román na-
cionalista politikát idézi fel, amelynek
fő célja volt és úgy látszik ma is az,
hogy egykori és még mindig vissza nem
szolgáltatott, vagy mint most a bírói
úton visszaszolgáltatott, majd államosí-
tás ízű javak újra elvételével megfossza
az erdélyi magyarságot az  identitását és

magát az erdélyi
magyar nemzeti kö-
zösséget fenntartó
anyagi bázisától.

Ezzel az ítélettel
Románia megsérti a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában
foglaltakat (Strasbourg, 1992. nov. 5),
továbbá a Kisebbségi Keretegyezményt
a Nemzeti Kisebbségek  védelméről
(Strasbourg, 1995.).

A nagy hagyományú magyar intéz-
mény elvételével sérül a magántulajdon
szentsége is, mert a jogállamiságot meg-
hazudtoló, a nemzetközi egyezménye-
ket sértő bírói döntés hamis érvekkel
fosztotta meg az Erdélyi Magyar Egy-
házkerület református közösségét, s ez-
által az egész romániai magyarságot
jogos tulajdonától.

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” mondja az apostol, hiszen így való-
sul meg az igazi összetartás, amikor egymásra találunk, hogy egymás terhét hordoz-
hassuk. Terhet, amely nem csak vállunkat nyomja, hanem szívünkbe nyilall, lelkünkbe
mar, az igazságtalanság, jogtiprás terhét.

A 90-es évek után, bár kicsit kételkedve, de fellélegeztünk, bíztunk az igazság és
a jogosság érvényesítésében, nevezetesen a jogőrzésben, de helyette jogorzás jutott
osztályrészül. S bár jogkövető polgárok vagyunk, mégis ki kell mondanunk, hogy a
Székely Mikó Kollégium visszaállamosításával és a visszaszolgáltatási eljárásban tör-
vényesen eljáró személyek elítélésével jogfosztás és jogtiprás történt, történelmi és jogi
tények semmibevétele. Politikai indíttatású ítélet született, ami ellen határozottan til-
takozunk!

A Kollégium visszaállamosításának becstelen eljárása kétséget ébreszt bennünk a
bírói döntés elfogulatlanságának, törvényességének és igazságosságának paradigmá-
jával szemben, és azt üzeni, hogy a történelmi egyházak tulajdonjogilag hasonló hely-
zetben lévő javai nincsenek biztonságban. Mindaddig testvéregyházunk mellé állunk,
ameddig igazságos és méltányos megoldás nem születik erre a helyzetre.

Éppen ezért egy emberként harcolunk a jogorzás, a csalárdság, a hazugság és a bűn
ellen. Az erdélyi magyar történelmi egyházakkal való közös fellépésünkkel nem csak
együttérzésünket és tiltakozásunkat fejezzük ki, hanem azt is, hogy nem a félelemnek,
hanem az erőnek, az igazságnak és a szeretetnek gyermekei vagyunk. Ezért nem hagy-
juk szó nélkül, és nem nézzük tehetetlenül a jövő generációk örökségének elrablását,
amely csorbát ejt gyermekeink és nemzetünk jövőjének biztonságán.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Vezetősége

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház 
Vezetőségének közleménye
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Magyarságunk büszke megvallásáról szól a magyar nyelv napja

Semjén Zsolt levelében mindazok
iránti nagyrabecsülésének adott han-
got, akik őrzik és továbbadják ma-
gyarságunk, anyanyelvünk, nemzeti
kultúránk közös hagyományait kin-
cseit az utánunk következő nemzedé-
keknek.

A közös versmondás a nyelv tanu-
lása és fejlesztése mellett az összetar-
tozást is jelképezi – emelte ki az
akciót életre hívó Hanczár János a
rendezvény központi budapesti hely-
színén. Az Eötvös 10 Kulturális Szín-
térben terézvárosi, rákosmentei és
csepeli óvodások egy-egy csoportja
szavalta el a óvodákba elküldött ver-
seket. Online közvetítéssel két másik
óvodás csoport is csatlakozott a fővá-
rosi gyerekekhez Lentiből és Kézdi-
vásárhelyről, több ezren pedig saját
intézményeikben szavaltak.

Hanczár János emlékeztetett rá,
hogy 1844. november 13-án a pozso-
nyi országgyűlés nyilvánította a ma-
gyar nyelvet államnyelvvé, erre
emlékezve a parlament 2011-ben dön-
tött arról, hogy november 13-át ne-
vezi ki a magyar nyelv napjának. Két
évvel ezelőtt 1000 erzsébetvárosi
óvodás vett részt a programban, ta-
valy pedig a VI. kerületi óvodákhoz
már Terézváros és Csepel is csatlako-
zott. Ma, az ünnepség kezdetekor 8,5
ezer csatlakozóról tudtunk, de folya-
matosan kaptuk az értesítést az újabb
résztvevőkről – mondta el a logopé-
dus végzettségű szervező. Hozzátette:
nemcsak Magyarországon belül és a
szomszédos országokba, hanem vi-

lágszerte 70 magyar közösségnek
küldte el a felhívást Canberrától To-
rontóig. A gyerekek Tamkó Sirató Ká-
roly, Kiss Dénes, Bella István, Fecske
Csaba és Darázs Endre verseit szaval-
ták. A budapesti ünnepség végén Has-
say Zsófia,

Terézváros polgármestere, Ham-
merstein Judit, a Miniszterelnökség
főtanácsadója, Fehérné Kovács Zsu-
zsa, a Magyar Logopédusok Szakmai
Szövetségének elnöke és Bőzsöny Fe-
renc, a Magyar Rádió nyugalmazott
főbemondója adott át könyvcsomago-
kat a megjelent óvodáknak.

A miniszter sikeres példaként em-
lítette a Digitális Közösség progra-
mot, amely Miskolcon és
vonzáskörzetében több mint tizenhé-
tezer pályázónak segített abban, hogy
megtegyék az első lépést a digitális
tudás megszerzéséhez.

A fejlesztési miniszter arról is tá-
jékoztatott, hogy Magyarország el-
indult, és rendkívül jó eséllyel van
versenyben a Nemzetközi Távköz-
lési Egyesület (International Tele-
communication Union - ITU) soron
következő, éves telekommunikációs
világtalálkozója, az ITU Telecom
World 2015 megrendezési jogáért.
Az esemény az infokommunikációs
szakterület egyik legnagyobb érdek-
lődéssel övezett, világméretű ren-
dezvénye.

A kormány a szakma jelen lévő
szereplőivel közösen olyan országot
épít, amely végre szinkronba kerül-
het a világ technológiai trendjeivel
– zárta előadását Seszták Miklós.

Felavatták a megújult Keresztelő Szent János plébániatemplomot Szentendrén

Csaknem kilencezer magyar óvodás szavalta el ugyanazokat a verseket világszerte helyi idő szerint november 13-án fél 11-kor, hogy így ünnepeljék kö-
zösen a magyar nyelv napját. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes – a rendezvény fővédnökeként – a terézvárosi résztve-
vőknek és a szervezőknek szóló levélben megtiszteltetésnek nevezte és köszönetét fejezete, ki, hogy fővédnöke lehet a Magyar Nyelv Napja határainkon
messze túlmutató kerületi ünnepségének.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával, illetve adományokból újjáépült templom november 29-iavatásán felidézte: az elmúlt években sorra újultak meg templomok, köztük olyan műemlé-
kek is, amelyekre korábban nem fordítottak figyelmet. Mindez hiábavaló lenne, ha nem töltjük meg tartalommal – fogalmazott az államtitkár.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A templom névadójára utalva szólt arról is, hogy
merni kell vállalni a kereszténységet. Azt kívánom,
hogy ez a templom a maga szépségével hirdesse a
város, a közösség örömét – mondta Soltész Miklós.

Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
az összefogás szép példájának nevezte a templom
felújítását. Rámutatott: minden közösségi tér, legyen
egyházi vagy világi, a városban lakók összetartozá-
sát segíti. A város fölé emelkedő várdomb megszé-
pült plébániatemploma tárt karokkal várja a hívőket
és a nem hívőket egyaránt. A templomot Cserháti Fe-
renc esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.

Bonifert Zoltán, a kivitelezési munkát fel-
ügyelő szakember az MTI-nek elmondta: a kivi-
telezés nyár elején kezdődött, a munkálatok
során a teljes homlokzatot felújították, a re-
konstrukció része volt a falfestmény konzervá-
lása is, emellett védőréteget kapott a lábazat,
valamint a kőfelületek, és teljes egészében ki-
cserélték a torony fazsindelyét. A munkák költ-
sége meghaladta a 20 millió forintot. A jelenleg
álló templom legkorábbi részei a XIII. századból
származnak. A homlokzat felújításakor az egysé-
ges megjelenés vált a helyreállítás céljává, s a
templom középkori eredetének kiemelésére ke-
rült a hangsúly.

Semjén Zsolt levele

Nagyrabecsüléssel köszöntöm Önt és Terézváros közösségét, mindazokat,
akik magyarságunkat, anyanyelvünket, nemzeti kultúránk közös hagyományait
őrzik és továbbadják kincseit az utánunk következő nemzedékeknek. Köszöne-
temet fejezem ki a megtiszteltetésért, hogy fővédnöke lehetek a Magyar Nyelv
Napja határainkon messze túlmutató kerületi ünnepségének.

Szép ünnep a mai, magyarságunk büszke megvallásáról szól. A gyermeke-
ink tiszta hangján egyszerre felcsendülő versek az itthoni és az otthoni magya-
rok összetartozását erősítik, szóljanak a rímek a Kárpát-medence vagy a világ
bármely vidékéről is. Bizonyságát adják annak, hogy nem emléknap november
tizenharmadika, hanem élettel teli, kiemelkedő nap, a megtartó jövő üzenetét
hordozza.

Ma ajándékot ad magyar gyerek a magyar gyereknek, mindannyian megta-
pasztalhatják, hangjuk együtt messzebbre hallatszik. Köszönöm nekik, szüleik-
nek, tanáraiknak és Terézváros közösségének, hogy nem engedik nagy közös
kincsünket, gyönyörű anyanyelvünket veszendőbe menni.

FORRÁS: MTI
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