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Orbán Viktor miniszterelnök sze-
rint Magyarország egy nagy, fel-
ívelő korszak küszöbén áll, ezért az
április 6-i parlamenti választáson
újra meg kell mutatni: „erősek és
egységesek vagyunk”. A kor-
mányfő vasárnapi évértékelő be-
szédében azt is mondta, senki nem
gondolta volna néhány éve, hogy
Magyarország képes lesz a saját lá-
bára állni és az uniós átlagot meg-
haladó növekedést elérni.

A miniszterelnök hét héttel az or-
szággyűlési választás előtt tartott,
tizenhatodik évértékelő beszédé-
ben, a teltházas Millenáris Teát-
rumban azt mondta: a magyar
gazdaság több mint egy évtizede
nem produkált olyan jó eredménye-

ket, mint ma. Ki gondolta volna né-
hány éve, hogy éppen Magyaror-
szágnak lesz ereje, hogy meg-

adóztassa a bankokat, a multikat és
csökkentse a rezsit? 

Duplájára nő a Kőrösi-
ösztöndíjasok száma

– Folytatás a 10. oldalon –

„Ne engedjük, hogy újra elvegyék, amiért a magyar
emberek kínkeservesen megdolgoztak!”

„Szakszerűség és aktivitás jellemezte a
frakció tagjait, a fegyelmezettség belül-
ről jött, természetes volt” – mondta la-
punknak adott interjújában Harrach
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetője, akitől a parlamenti ciklus
végén kértünk egy gyorsmérleget a
frakció elmúlt évekbeli munkájáról.

– Véget ért az országgyűlési cik-
lus. Vonna egy gyors mérleget a Ke-

reszténydemokrata Néppárt parla-
menti frakciójának munkájáról?

– Egy frakció akkor működik jól,
ha teret kap az egyéni kezdeménye-
zés, de az egyénieskedésnek és maga-
mutogatásnak határt szab a fegyelem.
Szakszerűség és aktivitás jellemezte a
frakció tagjait, a fegyelmezettség be-
lülről jött, természetes volt. Ellentét-
ben más frakciókkal soha nem kellett
a fegyelmezés eszközeihez nyúlnom.
Munkánk nagyrészt a frakciószövet-
ség keretében zajlott, aminek terepei a
kabinetek és a bizottságok. Hagyomá-

nyos témáinkat (a családok támoga-
tása és a rászorulók segítése) termé-
szetesen önálló kezdeményezésekkel
képviseltük.

– A magyar nyilvánosság egy
része úgy beszél a KDNP-ről,
mintha nem lenne önálló entitás,
miközben a frakció létszámát vagy
a kormányzati posztok számát te-
kintve is a meghatározó szereplője
a párt a magyar közéletnek. Mik
voltak a ciklus elején a keresztény-
demokraták céljai és ezekből mit si-
került megvalósítani?

– Meggyőződésem, hogy a KDNP
támogatottsága ma is eléri a 6-7 %-ot.
A szövetségen belüli szerepünk ennél
nagyobb. Ez alatt nem csak az ön által
is említett parlamenti és kormányzati
arányokat értem, hanem azt az eszmei
erőt, amit a KDNP a szövetség ered-
ményességéhez hozzátesz. A minisz-
terelnök hasonlatával élve a KDNP a
horgony szerepét tölti be, és nem en-
gedi a szövetség hajóját az eszmei és
politikai viharok által elsodorni. 

FORRÁS: AB

– Folytatás a 8. oldalon –

Az ország szekere helyes irányba fordult, 
ezt az irányt kell tartanunk

Folytatódik a diaszpóra magyarsá-
gát segítő Kőrösi Csoma Sándor
Program, idén duplájára nő a ki-
utazó ösztöndíjasok száma – mondta
Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke február 17-én Buda-
pesten. Úgy fogalmazott: a külhoni
magyarság és azon belül a diaszpó-
rában élők megtartása szempontjá-
ból kulcsfontosságú a Kőrösi Csoma
Sándor Program, ami az egyik legsi-
keresebb kezdeményezésük volt.

– Folytatás a 10. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A sikerre való tekintettel megdup-
lázták az ösztöndíjasok számát, és
ötven helyett száz fiatal utazhat ki a
diaszpóra magyarságához – közölte
Semjén Zsolt az ösztöndíjprogram
nyitó rendezvényén.

Kiemelte: a diaszpóra magyarságát
eddig alapvetően az emigráció ma-
gyarsága adta, akik 1945, 1956 után,
vagy a Kádár-rendszer idején hagyták
el Magyarországot. A világ mára meg-
változott és a mostani magyarok az
emigráció második, harmadik, negye-
dik generációját jelentik, vagy olya-
nokat, akik kint dolgoznak, de
szeretnék, ha gyermekük néptáncot
tanulna – mutatott rá. Hozzátette: az
ösztöndíjasok feladata az is, hogy "át-
alakítsák" a magyar szervezeteket és
a klasszikus emigráns szervezetekből
a mai modern igényeknek megfelelő-
ket hozzanak létre.

Kitért arra is, hogy jelen pillanat-
ban 580 ezernél tart az állampolgár-
sági kérelmek száma, így reális, hogy
a ciklus végére megközelítsék a hat-
százezret. Ezeknek a fiataloknak az is
a feladatuk, hogy az állampolgárság
ügyintézésénél segítsék a kint dolgozó
konzulokat – jelezte Semjén Zsolt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Sajnálatos módon az Európa Tanács
néhány tagállamában a személyhez fű-
ződő jogok helytelen értelmezése miatt
az etnikai motivációjú erőszak-, illetve
egyéb bűncselekményeket ekként nem
tartják nyilván – mondta a magyar ke-

reszténydemokrata politikus. Megfe-
lelő információk hiányában helyes
következtetéseket sem lehet levonni –
tette hozzá. Ebből a megfontolásból tel-
jes egyetértéséről biztosította a vita
alapjául szolgáló, később az ETPK által
megszavazott előterjesztés azon kitéte-
lét, hogy az ilyen bűncselekményeket
külön kategóriaként kell nyilvántartani.  

Kalmár Ferenc András felszólalásá-
ban felhívta a figyelmet arra, hogy a
parlamenti közgyűlés egyenlőségi és
diszkriminációmentességi ügyekben il-
letékes szakbizottságában az utóbbi
időben egy sor fontos jelentésterveze-
tet dolgoztak ki. E jelentések egymásra
épülnek. – Most a rasszizmusról és az
intoleranciáról beszélünk, a hét során
később beszélni fogunk a migrációról
és a migránsokról, áprilisban pedig re-
mélhetőleg beszélni fogunk a hagyo-
mányos nemzeti kisebbségekről. Ezek
a kérdések mind összefüggnek egy-
mással, és megoldásuknak minden
esetben a tolerancián és a demokrácián
kell alapulniuk – jelentette ki.

A kontinens 47 országát tömörítő
Európa Tanács az emberi jogok, a jog-
államiság és a demokrácia érvényesü-
lése, az e témakörben korábban általa
kidolgozott egyezmények tiszteletben
tartása fölött őrködik, figyelemmel kí-
séri az egyes tagállamokban tapasztal-
ható fejleményeket. A nemzeti

törvényhozások
képviselőiből
álló testülete, a
parlamenti köz-
gyűlés évente
négyszer tart
egyhetes ülés-
szakot. A mos-
tani téli ülésszak
után áprilisban
lesz a tavaszi.

Felszólalásá-
ban Kalmár Fe-

renc András kitért arra is: elemezni kell,
hogy miért erősödtek meg Európában
egyes radikális pártok, így például Gö-
rögországban az Arany Hajnal.

Nem szabad, hogy nemzeteink el-
veszítsék a demokratikus intézmé-
nyekbe vetett bizalmukat –
hangsúlyozta a képviselő. Beszámolt
arról, hogy Magyarországon 2005-ben
megalapították az Egyenlő Bánásmód
Hatóságot, és hogy ez az intézmény
2009-től kezdve országos jelentéstevői
hálózatot alakított ki. A hatóság magyar
kormányzati és európai pénzügyi tá-
mogatással kutatási tevékenységet is
folytat a romákkal, a fogyatékkal élők-
kel, valamint a nyugdíjasokkal kapcso-
latos jogegyenlőségi kérdések terén.

A Jonas Gunnarsson svéd szociál-
demokrata képviselő által a rasszizmus
és az intolerancia elleni fellépésről
szóló előterjesztés, amelyet az ETPK
január 28-án fogadott el, a megelőzést,
a tudatosítást és az emberi jogok okta-
tását emeli ki, mint a szükséges straté-
giai megközelítés legfontosabb elemeit.

Kalmár Ferenc az etnikai erőszak
nyilvántartását szorgalmazta

Ferenc pápa több mint húszezer jegyessel találkozott
Esküvőre készülő jegyespárok lepték el  február 14-én a római Szent Péter teret,
ahol Ferenc pápa előtt fogadtak egymásnak örök szerelmet. A világ huszon-
nyolc országából érkeztek a Vatikánba a házasság előtt álló fiatal párok, a plé-
bániájukon végzett házassági előkészítőn jelentkeztek a Ferenc pápával való
találkozóra.

Az etnikai motivációjú erőszak- és egyéb bűncselekmények nyilvántar-
tását szorgalmazta Kalmár Ferenc András KDNP-s országgyűlési képvi-
selő január 29-én Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének (ETPK) plenáris ülésén, a rasszizmus és intolerancia meg-
előzésének európai stratégiájáról folytatott vitában.

Imával, énekkel és tánccal várták az
egyházfőt, akihez három jegyespár kér-
déseket is intézett.

Kezdetben a Vatikán a fedett audien-
ciateremben akarta megrendezni a Csa-
lád Pápai Tanács szervezte találkozót, de
a több mint húszezer jegyes előtt meg
kellett nyitni a Szent Péter teret. Szív
alakú piros lufik borították be a teret, és
csókok is elcsattantak. A találkozó végén
a jegyesek örök szerelmet fogadtak egy-
másnak Ferenc pápa előtt.

Ha a szerelem nem több puszta érze-
lemnél, lelki-testi állapotnál, akkor nem
lehet tartósat építeni rá. Ha viszont a sze-
relem kapcsolatot jelent, akkor erősöd-
het, úgy lehet építgetni, mintha egy ház
lenne - fogalmazott Ferenc pápa. Hozzá-
tette: ahhoz, hogy egy pár örökre együtt
éljen, nem lehet homokra, vagyis jövő-
menő érzelmekre építkezni, hanem az
igazi, Istentől eredő szeretet szikláját kell
választani.

Ferenc pápa arra kérte a párokat, es-
küvőjük mérsékletes és keresztény, ne
világi ünneplés legyen. Nem a ruha, a
fotó és a lakoma számít – mondta az
egyházfő. A pápa a jegyespároknak a há-

zassági gyűrűjükhöz való díszpárnát
ajándékozott. Megválasztása óta az egy-
házfő több alkalommal beszélt már arról,
hogy a mai fiatalok nem hisznek a tar-
tós, egész életre szóló kapcsolatban,
„pedig létezik”.

„Ne féljetek a házasságtól!” – írta Fe-
renc pápa Twitter üzenetében. Ferenc pá-
páról tudni, hogy fiatal korában egy
Amalia nevű argentin lányt szeretett, ké-
sőbb azonban a papi hivatást választotta.
A katolikus Olaszországban a héten vég-
zett felmérések szerint az utóbbi húsz
évben mintegy húsz százalékkal csök-
kent a templomban kötött esküvők száma
és a megkeresztelt gyermekeké is,
ugyanakkor – ha nem is hasonló ütem-
ben, de – emelkedett a polgári házassá-
gok aránya. Évente összesen több mint
kétszázezer egyházi és polgári házasság
köttetik Itáliában, miközben tavaly fél-
millióan kezdtek élettársi kapcsolatban
élni. A Valentin-nap a szerelmesek olasz
védőszentjéről, San Valentinóról, az
umbriai Terni püspökéről kapta a nevét.
A III. században mártírhalált halt Szent
Valentin egy pogányt és egy keresztényt
adott össze. Az egyház a lupercal pogány
ünnepét helyettesítette a szerelemnek
szentelt ünneppel.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Kicserélték a Magyarország és a Szentszék 
közötti megállapodás okmányait

Politikai tavasz van a Vajdaságban

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbízásából Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius február 10-
én ünnepélyes keretek között kicserélte a Magyarország és a Szentszék között ko-
rábban megkötött, az Országgyűlés, illetve Ferenc pápa által jóváhagyott
megállapodás dokumentumait – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Saj-
tóiroda vezetője az MTI-vel.

A vajdasági magyarságot érintő legfőbb kérdésekről tárgyalt február 7-én Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének elnöke Szabadkán. Találkoztak a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Keresztény Értelmiségi Kör képviselőivel.
A bevezető beszélgetésen a nemzeti tanácsok jogait érintő alkotmánybírósági döntésről, az MNT lehetőségeiről, valamint munkájáról, illetve a közelgő parlamenti
választásokról volt szó.

Semjén Zsolt és Alberto Bottari de
Castello múlt év október 21-én írta alá
a Magyarország és az Apostoli Szent-
szék közötti korábbi megállapodás
módosítására vonatkozó okmányokat.

Az eseményen részt vett többek
között Hölvényi György, az Emberi

Erőforrások Minisztériuma egy-
házi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára, a Miniszterelnökség
és a Külügyminisztérium képvise-
lői, valamint egyházi részről Erdő
Péter bíboros, illetve Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök –
közölte Havasi Bertalan.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Lezsák Sándor szerint élénkül a
délvidéki szellemi élet. „Azt érzéke-
lem, hogy egy politikai tavasz, egy
közéleti tavasz van itt a Vajdaságban,
élénkül a szellemi élet” – magyarázta,
hozzátéve, hogy mindez a leginkább

a különböző kisebb közösségek, a
nagycsaládosok, a Keresztény Értel-
miségi Kör, a néptáncosok, az amatőr
színjátszók és az iskolák munkájában
érzékelhető.

Osztie Zoltán kiemelte, hogy a
KÉSZ és az MNT kapcsolatát legin-
kább a tanulással lehetne jellemezni.

„Ez kettős irányú, egyrészt mi tanu-
lunk tőlük, abban a vonatkozásban,
hogy mit jelent magyarnak lenni, hi-
szen otthon sokszor ez magától érte-
tődő, de itt azért ez nem úgy van. A
másik irányból pedig – ahogy ők is
mondják –, ha erős az anyaország,
akkor az segítséget jelent az itt élő, ki-

sebbségben levő magyar testvéreink-
nek” – fogalmazott a KÉSZ elnöke.

A szabadkai látogatás alkalmából
Lezsák Sándor és Osztie Zoltán a Sza-
badkai Magyar Főkonzulátus ünnepé-
lyes állampolgársági eskütételén is részt
vett, délután pedig  A keresztény ma-
gyar nemzet címmel tartottak előadást.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Vissza kell térni a kereszténységből
fakadó, alapvető értékekhez

Eközben a bevándorlók aránya 9-
10 százalék közé tehető, s becslések
szerint 2050-ig 40-50 millió beván-
dorlót kell ahhoz befogadni, hogy az
intézményrendszert és a gazdaságot a
jelenlegi szinten lehessen működtetni.

Ha ez bekövetkezik, újabb 10 szá-
zalékkal nőni fog a bevándorlók
aránya, amely így eléri a lakosság 20
százalékát. Ennek hatása lesz az eu-
rópai értékekre, kultúrára egyaránt –
jegyezte meg, hozzátéve: erre az eu-
rópai társadalmat fel kell készíteni.
A jelenséggel szerinte az intoleran-
cia, a radikális pártok működése is
erősödhet. 

A KDNP-s politikus azt mondta, a
jelenség elsősorban nem Magyaror-
szágot érinti, de a későbbiekben ez
változhat, és a bevándorlási hullám
minket is elérhet. Ha a gazdasági fej-
lődés erőteljesebbé válik és munka-
erőtöbbletre lesz szükség, akkor
könnyen célországgá válhat Magyar-
ország – jelentette ki.

Kalmár Ferenc szerint a jelenleg
katasztrofális európai demográfiai
tendenciákon akkor lehet javítani, ha
visszatérnek a kereszténységből fa-
kadó, alapvető, klasszikus értékek-
hez. Kiemelte a család szerepét, és
kitért arra is, hogy javítani kell az
anyaság elismerésén erkölcsi, majd
gazdasági értelemben egyaránt.

Kalmár Ferenc szerint a jelenleg „katasztrofális” európai demográfiai ten-
denciákon akkor lehet javítani, ha a társadalom visszatér a kereszténységből
fakadó, alapvető, klasszikus értékekhez. A kereszténydemokrata politikus
február 4-i sajtótájékoztatóján utalt az Európa Tanács napokban tárgyalt
migrációról szóló jelentésre. Kalmár Ferenc rámutatott: gyakorlatilag egyik
ország sem képes Európában reprodukálni magát és 2050-ig 10,5 százalékkal
fog csökkenni a munkaképes lakosság aránya.

FORRÁS: PECSMA.HU

A rezsicsökkentés elsősorban családpolitikai
és gazdasági szempontból fontos

Harrach Péter Kapuváron telt ház előtt
beszélt a rezsicsökkentés folytatásáról. –
A rezsicsökkentés támogatása és megvé-
dése a következő időszak egyik legfonto-
sabb feladata, hiszen a nemzetközi cégek
kormányai az uniós bürokrácián keresztül
politikai nyomást fognak gyakorolni ha-
zánkra. A kormány célja a nonprofit ener-
giaszektor létrehozása. A harmadik
rezsicsökkentés időben széthúzottabb és
mértékében kisebb lesz, mint a korábbiak,
hiszen a kormánynak az ellátás biztonsá-
gát is garantálni kell. Vannak olyan szol-
gáltatók, például önkormányzati
tulajdonban, amelyek nem termeltek ext-
raprofitot, ezek működését is biztosítani
kell. A rezsicsökkentés kiterjesztését fo-
lyamatosan vizsgálja a kormány.

A paksi beruházás kapcsán kér-
désre válaszolva Harrach Péter kije-
lentette, a villamos energia előállítása
atomerőművel ma lényegesen ol-
csóbb, mint alternatív energiaterme-
lőkkel. – A beruházással csökken az
ország energiafüggősége, és tízezer új
munkahely jön létre. Az atomerőmű
bővítésével lehetővé válik a lakossági
fogyasztók felé a nonprofit szolgálta-
tás megteremtése, miközben az ország
növeli a versenyképességét, ami segíti
az olcsóbb energiát kereső ipar meg-
telepedését. Az atomerőmű építésben
az oroszok a legjobbak, nem is be-
szélve arról, hogy a 30 évre szóló,
kedvező kamatozású hitel visszafize-
tése sokkal kisebb teher, mint egy
olyan 4-5 évre szóló IMF hitel, amely-
ből semmi sem épült.

Harrach Péter Kapuváron a rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági fórum
sajtótájékoztatóján február 5-én elmondta, a rezsicsökkentés elsősorban csa-
ládpolitikai és gazdasági szempontból fontos. Ugyanakkor kampányidő-
szakban nem elég bemutatni a jó kormányzati eredményeket, fel kell
készülni az ellenzék negatív kampányára is. 2014 tétje, hogy tartani tudjuk
a jó irányt, amerre az ország elindult.

KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Erős családi kötelékek nélkül nem lehet sikeres Magyarországot építeni

Magyarországnak óriási szüksége van a stabil, kölcsönös elfogadáson és szereteten alapuló házasságokra, amelyek egy-egy új család alapjait képezik. Manapság
sokan, sokféleképpen igyekeznek megítélni a házasság intézményét, amely véleményünk szerint nem egy változó fogalom, hanem egy férfi és egy nő szabad elhatá-
rozásán alapuló, erős szeretetszövetsége, kölcsönös elköteleződése.
A Kereszténydemokrata Néppárt maximálisan támogatja a most megrendezett Házasság hete rendezvénysorozatot, mert valljuk, hogy erős családi kötelékek nélkül
nem lehet sikeres Magyarországot építeni. Mindezt az alapvetést igyekeztünk az elmúlt választási ciklusban is következetesen képviselni, s így a családok kiemelt vé-
delmén keresztül elérni, hogy lelkileg is kiegyensúlyozott társadalma legyen hazánknak.

Budapest, 2014. február 10.
Kereszténydemokrata Néppárt

A baloldal nem képes a megújulásra

– Köszönjük a rezsicsökkentést
támogató 2,5 millió aláírást. A kor-
mányzat törekvéseivel, ilyen lakos-
sági támogatás mellett, az unió
bürokratáinak is nehéz szembe-
menni. A rezsicsökkentéssel vissza-
adta a kormány a szocialisták által
megszüntetett 13 havi nyugdíjat és
fizetést az embereknek. Ha nincs
kormányváltás, tovább nőtt volna a
rezsiköltség. Nem igaz, hogy a sza-
badpiaci verseny leszorítja a köz-
műszolgáltatások árát. A Horn
kormány idején privatizált cégek,
fix profit garantálása mellett, mono-
polhelyzetben maradtak – mondta el
Rétvári Bence. Hozzátette, nem áll
meg a szocialisták érvelése, misze-
rint a gazdagok jobban járnak a re-
zsicsökkentéssel, hiszen a kisebb
fizetésből élőknek sokkal többet je-

lent a megtakarítás, ráadásul a jobb
anyagi körülmények között élő csa-
ládok is magyar emberek, akik itt
költik el a pénzüket, ellentétben a
szocialista kormányzat támogatását
élvező gazdag nemzetközi cégekkel.

A Váci Művelődési Ház több
száz férőhelyes színházterme zsúfo-
lásig telt érdeklődőkkel.

– Gyurcsány nem kért bocsánatot
semmiért, és ma sem tenne másként,

mint amikor kormányon volt. A bal-
oldal nem képes a megújulásra, hi-
szen ugyanazok a politikus álltak
össze, akik 8300 milliárdról 20
ezermilliárdra növelték az állam-
adósságot. A szocialisták felveszik
az IMF hitelt, a polgári kormány
meg visszafizeti. A rezsicsökken-
tésre nemmel szavaznak a parla-
mentben, és nyilatkozataikban
továbbra is a szolgáltatók érdekeit
védik. Azt a családtámogatási rend-
szert nem kell megreformálni,
amely adókedvezményt biztosít, és
bevezeti a GYED extrát – mondta
az államtitkár, aki azt is hozzátette,
hogy a gazdasági mutatók, a nyug-
díjak értéke és a munkahelyek
száma növekszik, az infláció ala-
csony és megszűnt hazánk ellen az
uniós eljárás.

A rendezvényen felszólalt öt vá-
lasztópolgár, akik elmondták tapaszta-

lataikat a rezsicsökkentésről. Egy
négygyermekes édesapa, aki vidéken,
régi építésű családi házban él, kiszá-
molta, hogy tavaly 116 ezer forinttal
kevesebb rezsiköltséget fizetett, mint
2012-ben, és idén előrevetítve 198
ezer forint lesz a megtakarítása a 3. re-
zsicsökkentés bekalkulálása nélkül.

Harrach Péter képviselő meghívására Vácott Rétvári Bence a KIM államtitkára tartott előadást a rezsicsökkentésről február 7-én. Rétvári a fórum sajtó-
tájékoztatóján kiemelte, a kormány éppen a legnehezebb anyagi körülmények között élőket segíti a rezsicsökkentéssel, ennél jobban célba találó szociál-
politika nincs. Harrach Péter arról beszélt, hogy a rezsicsökkentéssel tavaly 240 milliárd forint maradt a magyar családoknál.

KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT
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Keskeny, kacskaringós úton jutunk fel a Pannonhalmi Bencés Apátság épületéhez, mely február 8-i tanulmányutunk fő célja volt. A kirándulás az IKSZ
Környezet és Energia Munkacsoportjának szervezésében, valamint a német Hans-Seidel Alapítvány támogatásával valósult meg.

Élő kultúra, hagyomány és nem mindennapi értékek Pannonhalmán

TISÓCZKI FLÓRA

Pannonhalma fő nevezetessége a Pannonhalmi
Bencés Főapátság, mely a magyar történelem egyik ki-
emelkedően becses emlékhelye, egyházi és művészet-
történeti központ, valamint a világörökség része. A
tanulmányút során először az apátságot tekintettük
meg, azt követően a helyi pincészetet, végül pedig a
nemrégiben átadott biomassza üzemet.

A bencés a kereszténység első szerzetesrendje, ame-
lyet Nursiai Szent Benedek alapított a 6. században.
Látogatásunk során megtudhattuk, hogy az épületet
több alkalommal felújítták, legutóbbi  2012-ben. 

A monostornak 1002-ben Szent István király adott elő-
ször kiváltságlevelet, amelyet (interpolált másolatban)
a levéltár máig megőrzött. A könyvtárterem 400 ezres
gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek,
mint például a tihanyi apátság alapítólevelének inter-
polált másolatát. II. János Pál pápa 1996-ban látoga-
tott el ide – Győr mellett - mikor elfogadta Göncz
Árpád meghívását. A helyi légkör és a hely szelle-
misége révén Pannonhalma a kultúra és az élő tör-
ténelem kézzel fogható bizonyítékává válhat
mindenki számára.

A bencés monostor szőlőktől övezett dombjai békét
és rendezettséget sugároznak felénk. Utunk során be-
tekintést nyerhettünk a Pannonhalmi Apátsági Pincé-
szet borkészítésének munkafázisaiba és annak
eredményeibe is. A pincészet évente több mint 300.000
palack bort készít és ad el, illetve importál külföldre –
többek között olyan borokat, mint a Hemina, a 
Savignon Blanc, a Pinot Noir, Tramini vagy épp a 
Tricollis. A pincészetben árusítanak is e nedűkből.

A helyi biomassza üzem volt látogatásunk utolsó
állomása, ahol a megújuló energiaforrások működésé-
ről kaphattunk hasznos ismereteket. Az arborétum le-
vendulás kertjében alig öt hónap alatt épült fel az a
biomassza erőmű, amelyet 2009 novemberében adtak
át. A beruházás 366 millió forintból valósult meg, 

biomasszakazánt és egy kapcsolt gázmotoros áramter-
melő művet helyeztek el az üzemben. A káros széndi-
oxid-kibocsátás csökkentése, a gazdaságosabb
energiagazdálkodás és az energiaellátás hatékonyabbá
tétele mellett jelentősen csökkentették a környezet
szennyezését. A biomasszakazánban főleg erdei és me-
zőgazdasági melléktermékeket, szőlővenyigét és le-
vendulaszárat égetnek el. Az alternatív energia
felhasználásával majdnem ötödére esik vissza az apát-
ság fosszilis energia iránti igénye, így a megújuló ener-
giahordozók hasznosításának kérdése is megoldódik.
A beruházás körülbelül hat-hét év alatt térül meg. Je-
lenleg a további bővítés lehetőségén is gondolkoznak,
amelyben a rendszert napkollektorokkal szeretnék ki-
egészíteni, majd szél – és geotermikus energia fel-
használása is szerepel a listán.

Pannonhalmán a levendula és citromfű mellett ka-
kukkfű, rozmaring, zsálya és egyéb gyógynövények
termesztése is folyik, amelyekből a téli nyavalyáinkat
orvosló gyógyteákat, tinktúrákat, balzsamokat, torok-
cukorkákat és gyógylikőröket készítenek. Olyan
egyedi különlegességek vásárolhatók az apátság aján-
dékboltjában, mint a méltán híres levendulás csoko-
ládé és szörp, a fentebb említett likőrök, szappanok,
gyógyteák és a szerzetesek hagyományain alapuló pan-
nonhalmi borkülönlegességek.

A kormány elmúlt négyéves intézkedéseivel javult a fiatalok helyzete, mert
szimbolikus értelemben és anyagilag is jobban megbecsüli őket az állam –
mondta Gaal Gergő kereszténydemokrata országgyűlési képviselő annak
kapcsán, hogy újjáalakult Pécsett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) pécsi szervezete.

Javultak a fiatalok körülményei Pécsett

FORRÁS: PECSMA.HU

Csizi Péter, Pécs fideszes képvi-
selője arról beszélt, a városban is
számos intézkedéssel járultak hozzá
a fiatalok jobb boldogulásához.

Mint azt Gaal Gergő elmondta, a
pécsi volt az első vidéki szervezete
az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetségnek, s mivel közelednek a
választások, újjászervezik azt. Hoz-
zátette: céljuk, hogy minden fiatal-
hoz eljussanak, megismertessék
velük az elmúlt években elért ered-
ményeket. A kormány ugyanis sze-
rinte minden tekintetben javított a
fiatalok helyzetén. – Stabilitást, biz-
tonságot, kiszámíthatóságot várnak
el a fiatalok, ezért a kormány a nem-
zet újraegyesítésének gondolatával,
a családok erősítésével kezdte meg
munkáját. Bevezették a családi adó-
kedvezményt, az otthonteremtési tá-
mogatást, a gyed extrát – mondta a
politikus. Szerinte a választások tétje
az, hogy olyan kormány vezesse-e
Magyarországot, amelyik konkrét
tervekkel, víziókkal rendelkezik a 
fiatalságot illetően vagy egy olyan,
amelyik nem foglalkozik velük.

Csizi Péter elmondta, a városve-
zetés igyekezett minden területen
külön is kedvezni a fiataloknak 2010

óta. – A civil szervezeteknek juttatott
források harmada a fiatalokkal fog-
lalkozó szervezeteknek megy, városi
közterületeket, épületeket adtunk oda
fiatalokkal foglalkozó egyesületek-
nek, 50 diák részesült 20 ezer forin-
tos polgármesteri ösztöndíjban, s 170
középiskolás bevonásával diák-
munka-programot is indítottunk –
sorolta a képviselő.

Szólt arról is, hogy oktatásfejlesz-
tésre 5 milliárd forintot költött Pécs
az elmúlt években, 550 millió forint
jutott óvodák és bölcsődék fejleszté-
sére, utóbbiakban megszűntek a vá-
rólisták, interaktív táblákat állítottak
üzembe a pécsi iskolákban, az állat-
kert felújítása során oktatási közpon-
tot hoznak létre, s egy XXI. századi
labort is felszerelnek a Leőwey Gim-
názium 800 millió forintos felújítása
során. Mindezek mellett, tette hozzá,
Pécs a fogyatékkal élő fiatalokat is
kiemelt gondoskodással kezelte.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség hagyományaihoz híven idén
ismét megrendezte az év eleji Disznóvágását. Az esemény helyszíne ismét
nemzeti kegyhelyünk, Máriapócs volt. Több mint harminc résztvevő érkezett
a programra.

Máriapócson voltunk disznóvágáson

FORRÁS: PECSMA.HU

Január 31-én, az érkezés napján
Kocsis Fülöp, püspök atya, a hajdú-
dorogi egyházmegye vezetője tartott
görög katolikus szertartás szerint
misét, amelyet – a vacsora után –
előadás zárt le. Ennek keretében adta
át az eseményre és az elkövetkező
időkre szóló üzenetét a fiataloknak.
Fülöp atya búcsúzását követően min-
denki elfog-
lalta szállását a
M á r i a p ó c s i
Zarándokház-
ban.

M á s n a p
reggel a disznó
leszúrása után
a helyi segí-
tőkkel kiegé-
szült csapat
nekikezdett a
feldolgozásnak. A böllérek és asszo-
nyok mutatták meg messziről érke-
zett fiataloknak, hogyan kell például
kolbászt tölteni. Akinek kedve volt,
ki is próbálhatta ezt a mesterséget.

Közben a csapat másik részének a
Zarándokház emeletén tartott fóru-
mot a helyi képviselőkkel kiegészült
IKSZ országos elnökségének megje-
lent tagsága. Az ebédet megelőzően
sajtótájékoztatón foglalták össze a

képviselők az elmúlt időszak kor-
mányzati teljesítményét, amelyre a
megyei tévé stábja is ellátogatott.
Külön szó esett az elmúlt négy év 
fiatalokat, vidéki embereket érintő
intézkedések eredményeiről és a
kampányról is. Az ebédet követően,
míg a kedves helyi asszonyok, fér-
fiak a konyhában serénykedtek, a
vendégsereg ellátogatott Nyírbá-
torba, a Sárkány Wellness &

Gyógyfürdőbe. A Zarándokházba
visszatérve már mindenkit várt az
időközben elkészült mangalicala-
koma.

Vasárnap a hétvégi eseményeket
keretbe foglalva a Máriapócsi Ba-
zilikában misén vettek részt, amely
végeztével elhagyták szállásaikat.
Majd Fülöp atya intelmeivel, lelki-
ekben megerősödve, sok szép em-
lékkel indultak haza.
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Vigyázat, Gyurcsány-veszély

IKSZ-esek is segítik Székelyföldön a regisztrációt

Gyurcsány Ferenc az elmúlt hó-
napokban megjött, sőt lehet, hogy el
sem ment, mindig is itt volt. Egyér-
telműen látszik, hogy a baloldal

Gyurcsány kottájából játszik, ő dik-
tálja a tempót. Mi viszont tudjuk,
hogy ez a Gyurcsány Ferenc ugyanaz
a Gyurcsány Ferenc, aki egyszer már
szétbarmolta az országot.

Gyurcsány Ferenc az, aki a fiata-
loknak kormányfőként azt üzente: el
lehet innen menni. Mindent meg is
tett, annak érdekében, hogy így is le-
gyen. Ő az, aki folyamatosan de-
mokráciáról papol, de 2006-ban

kormányfőként békés tüntetők közé
lövetett. Gyurcsány Ferenc az, aki
társaival felszámolta az otthonterem-
tési rendszert, és ezzel több tízezer
fiatalt kényszerített a devizahitel

csapdájába. Ő az, aki szakértőinek
csúfolt csapatával 10 ezer milliárd
forint új hitelt vett fel, ezzel minden
fiatal vállára 1 millió forint újabb
adósságot rakott. Valamint ő az, akit
csak egy népszavazás gátolt meg
abban, hogy bevezesse a tandíjat.

Gyurcsány Ferenc lehet, hogy jó
szakács, de politikusnak mindenkép-
pen kártékony. Ha újra kiadnák az ér-
telmező kéziszótárt, akkor a
gátlástalanság szócikk mellett il-

lusztrációként biztosan Gyurcsány
Ferenc szerepelne.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség felszólította a Magyar Szo-
cialista Párt jó szándékú tagjait, hogy
a kongresszusukon mondjanak nemet
arra a listára, amelyen Gyurcsány Fe-
renc szerepel. 

Sokak reményét fejezzük ki, amikor
azt mondjuk: Gyurcsány Ferenc amilyen
gyorsan megjött, remélhetőleg olyan
gyorsan is fog távozni a baloldal éléről.

Az MSZP Jókai utcai székházánál fejeztük ki tiltakozásunkat amiatt, hogy
Gyurcsány Ferenc a baloldal közös listájának előkelő helyén szerepel. Azért
voltunk ott, mert a szocialisták másnap tartották kongresszusukat, amelyen
elfogadták a baloldal közös választási listáját. Szerettük volna elérni, hogy a
szocialisták megállítsák Gyurcsány Ferencet.

FORRÁS: IKSZ.NET

Grüman Róbert, ügyvezető elnök
kifejtette: „Legalább tízezer három-
széki személy regisztrálását tűzte ki
célul az RMDSZ a magyarországi vá-
lasztásokon való részvételre. Az
RMDSZ öt csapattal készül eljutni a
megye minden magyarlakta települé-
sére, hogy a regisztrálási folyamatban
segítsenek az embereknek. Az
RMDSZ munkatársaihoz a jövő hét-
től magyarországi fiatalok is csatla-
kozni fognak.”

Kocsis Dániel, az IKSZ nemzetpo-
litikai munkacsoport vezetője a
HÁRIT-tal három éve tartó kapcsola-
tot ismertette, melyben mindig fontos
szerepet kapott az aktuális kérdések
megoldása. Jelenleg a magyarországi
országgyűlési választások kapcsán

történő regisztrációs folyamatban te-
repmunkán vesznek részt közösen az
erdélyi fiatalokkal, hogy minél többen
éljenek ezzel a lehetőséggel.

Gaal Gergely országgyűlési képvi-

selő a KDNP stabil értékeire világított
rá, melyek közé tartozik a szétszab-
dalt magyarság határokon átívelő új-
raegyesítése. „Mára jelentősen
megváltozott, pozitív irányba, a ma-

gyarországi közvélemény hozzáállása
a külhoni magyarság kérdéséhez. Na-
gyon fontos számunkra az egyszerű-
sített honosítási eljárás és az ezzel
létrejövő kettős állampolgárság intéz-
ménye (...) ennek teljes jogú értéké-
hez hozzátartozik a szavazati, illetve
regisztrációs jog is. Ez utóbbi az
egyik legfontosabb kérdés, amelyben
együtt kell működnünk. Örvendetes
számunkra, hogy az RMDSZ nyíltan
fölvállalta a regisztráció elősegítését.”
– fogalmazott a képviselő.

„Élnünk kell a jogainkkal.” – fe-
jezte ki meggyőződését Oltean Cson-
gor, a HÁRIT vezetője, elmondva,
minden fiatalt arra biztatnak, hogy aki
rendelkezik magyar állampolgárság-
gal, az vegyen részt a választásokon.
Ennek érdekében online kampányt
szerveznek a magyarországi ifjúsági
szervezettel közösen.

Anyaországi fiatalok is segítik Háromszéken a területi RMDSZ által meghirdetett regisztrációs munkát. Többek között erről a folyamatról számolt be saj-
tótájékoztató keretében január 16-án Gaal Gergely országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében, Kocsis Dániel az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nemzetpolitikai munkacsoportjának vezetője, valamint Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Területi
Szervezetének ügyvezető elnöke és Oltean Csongor, a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) vezetője.

FORRÁS: PECSMA.HU
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Bajnai Gordon gyakran hangozta-
tott, kedvenc toposza: minél előbb
helyre kell állítani Magyarországon a
bizalmat, hiszen ez az egyik alapvető
feltétele a beáramló tőkének, annak,
hogy a befektetők fantáziát lássanak
Magyarországban. A héten történt fo-
rintgyengülés, illetve az azt körül-
lengő huhogás jócskán ráerősített a
„bizalom” szerepére, a piacok fon-
tosságát, megnyugtatását hangsú-
lyozva, sürgetve, főleg a baloldali
nyilvánosság részéről. 

Vajon beszélhetünk-e bizalomról
akkor, ha valaki két perc leforgása,
vagy éppen napok, hetek, hónapok alatt
tologatja a pénzt egyik helyről a má-
sikra? Nem, hiszen a bizalom, a hit
mindig egyfajta kockázattal jár, ezért
mindig feltételez egy nagy adag bátor-
ságot, lelkierőt, jóindulatot. A „kétper-
ces befektető” a piac azon szereplői
közé tartozik, aki koránt sem bátor.
Nem kíván kockáztatni, nem kívánja
saját bőrét vásárra vinni. Nem bízik
senkiben, ő  az, aki tutira megy. André
Kostolany azt írja fent idézett könyvé-
ben, hogy az igazi spekuláns az más.
Megtanul a sorok között olvasni, gon-
dolkodik, elemez és felállítja  a maga
diagnózisát, éppenúgy, ahogyan egy
orvos vagy egy újságíró. (Milyen az
adott ország morálja, mik az előnyei,
gyengéi a társadalomnak? Okosak?
Kreatívak? A jég hátán is megélnek?
Tűrik a kudarcokat? Milyen a társada-
lom viszonya az államhoz, a kormány-
hoz? Milyen a kultúrája, történelme
stb.) Nem percekben, napokban, he-
tekben gondolkodik, és ha rossz a di-
agnózisa, akkor azért meg is kell
fizetnie. Az igazi spekulánsnak – írja
Kostolany – legalább kétszer tönkre
kell mennie a tőzsdén. A tőzsdeguru az
átlagpolgárt a befektetésekre bíztatja,
mint a leginkább megtérülő, biztos
nyerés lehetőségére. Elmondása szerint
a jó befektető nem nézi az árfolyamot,
a súlyosabb válságokat kiböjtöli, nem
próbálja csökkenteni rosszabb idősza -
kokban a befektetéseit, hiszen hosszú
távra tervez. Termé szetesen ez is koc-
kázattal jár, hiszen a befektetőnek bíz-
nia kell többek között abban, hogy
egy-egy esetleges romlás, összeomlás
után részvényei újra rekordárfolyamot
érnek majd el. Laikusként végiggon-
dolva ha mondjuk, az első világháború
előtt az elsők között vásároltam volna
Chinoin vagy Richter részvényeket –
bízva abban, hogy nagy és hosszú-
hosszú jövő előtt áll a gyógyszeripar,
elhíve azt, hogy Magyarország  tele van
és lesz tehetséges, kreatív emberek-
kel,  vegyészekkel, tudósokkal – és
nem szabadulok meg tőlük a háború ki-
törésével, feltehetőleg 1930-ban újfent
sokat értek volna, éppen úgy, ahogyan

napjainkban is. Summa summárum a
„piac” igen sokféle szereplőből áll és a
bizalom szóval csínján, körültekintően
kell bánni. Van, amikor beszélhetünk
róla és van, amikor a dolgoknak közük
sincs hozzá. A baloldalt természetesen
korántsem jellemzi ez a körültekintés,
árnyalás, ellenkezőleg! Ha tovább szá-
lazzuk kampányuk fent említett narra-
tíváját, még több és súlyosabb
ellentmondásokra bukkanhatunk.

A Magyarországra befektetőként ér-
kezett cégek többnyire nem vállaltak
kockázatot, gondoljunk csak a megha-
tározott nyereségre, kiemelt kedvez-
ményekre stb. Vagy az áron alul,
bizonyos kezek között értékesített, el-
kótyavetyélt közös va gyonra. A balol-
dal által emlegetett bizalom nem az
országba vetett hit. Nem arról szól,
hogy óriási lehetőséget látnak bennünk,
mert kivételesen jó munkaerő vagyunk,
brilliáns ötletekkel, kreativitással. A
baloldal által emlegetett befektetők
nem igazán tartják értéknek a különös
észjárásunkat. Legtöbb esetben biztos
haszonra mentek, mindenféle informá-
ció rendelkezésükre állt. Hol volt ebben
a kockáztatás, a stratégia, célokba ve-
tett hit, a képességeinkbe, adottsága-
inkba vetett bizalom? Hol volt az itt élő
embereknek megelőlegezett jóakarat?
A kultúránk, értékeink latbavetése?
Többnyire sehol.

Az OECD legutóbbi jelentése szub-
jektív jólétünket nullára számszerűsí-
tette. Hát igen – hümmögünk
rezignáltan – a legendás magyar pesz-
szimizmus! De vajon hol vannak a
gyökerei? Valóban nem tehetünk el-
lene, nincs más megoldás, mint beletö-
rődni és megtanulni élni vele?

A hit ethoszában – írja Nicolai Hart-
mann – a boldogságra való törekvé-
sünk tör elő. Nem más ez, mint egy
magasba emelő erő, amely a csalódás-
ból újra és újra felsegít. Annak, akinek
sejtése sincs a rosszról, nem jelent se-
gítséget, csupán azok számára erő, akik
tudnak a gonoszról, akik megtapasztal-
ták azt, akiknek visszaéltek a jóindula-
tával, akik csalódtak, ám ennek ellenére
képesek újfent hinni, bízni embertársa-
ikban, a jóságban, célokban stb. Ha a
hit, a bizalom végsősoron és többek kö-
zött a boldogságra, a jóra való törekvést
jelenti, ki kell mondanunk, a magyar
társadalom híján van a hitnek, a biza-
lomnak, és ez bizony elkeserítőbb,
nyugtalanítóbb, mint a külföldi befek-
tetők hitetlensége, bizalmatlansága.

A világirodalom, a történelem és a
családi legendáriumok  telis tele van-
nak bizonyítékokkal a hit teremtő ere-
jéről. Gon doljunk csak a hitében sokat
megpóbált Széchenyire vagy  Vic tor
Hugo Jean Valjean-jára, akit a pap
megelőlegezett bizalma, hite, örök éle-
tére jobb emberré tett, megváltoztatott.
Gon doljunk csak édesanyánkra,

apánkra, társunkra, barátunkra, akik
előbb hittek bennünk, mint mi magunk.
Egy-egy siker láttán gyakran mondo-
gatjuk: mekkora szerencséje volt az il-
le tőnek. Arra viszont keveset
gondolunk, hogy mennyi megelő -
legezett vakhitre és bizalomra volt
szüksége egy -egy neves feltalálónak,
művésznek. Valaki, valakik el kellett,
hogy higgyék,  jó, amit tervez, amit csi-
nál: van benne fantázia. A hívő ember-
ből sugárzó morális erő teremtő és
nevelő hatalom egyszerre, mint aho-
gyan a hitetlenség, bizalmatlanság,
rosszhiszeműség is teremt, rosszá teszi
/teheti az embert. 

„»Azt a típusú embert kell meg-
győzni, aki vasárnap délután hazamegy
a munkából, bont egy sört, ledől a ka-
napéra, keresi a meccset a tévében, és
közben az anyjával beszélget. 55 éves
és van egy lyukacsos atlétája.«

Na, és hogy kell őt meggyőzni?
Beke szerint ez nehéz feladat, mert
»emberünk azt gondolja, hogy ő job-
ban tudja, mint Orbán Viktor, csak élet-
képei, érzései vannak.«”

(Fábián Tamás: Káoszt akarok a fe-
jekben! Origo, 2014. január 29., szerda)

Beke Sándor sorait, amelyet az el-
múlt héten egy fideszes aktivistáknak
szóló fórumon mondott el, számtalan
más, mások által mondott sorokkal le-
hetne helyettesíteni, kezdve Kóka Já-
nostól, Bokros Lajoson át Gyurcsány
Ferencig és a nyilvánosság jobb és bal-
oldali szereplőiig egyaránt. A magyar
társadalom az elmúlt esztendőkben
többnyire bizalmatlanságot kapott a
példát mutatni hivatott elittől. Volt
lusta, ostoba, hülye, panel proli, hívőta-
gozat, lyukacsos atlétás, béka, ami
után, úgy tűnik, egyre ostobább lett. 

Amikor 1990-ben megtörtént a
rendszerváltás a társadalom többségé-
nek lelkében vajon miféle hit és biza-
lom élt a jelent és a jövőt illetően?
2014-ből visszanézve a dolgokat, talán
a következők történhettek. A rendszer-
váltás idején a társadalom többségében
egyféle vágyakozás, létezhetett az
ausztriai utakból ismert nyugati jólét,
fogyasztói társadalom iránt, illetve
elege volt a kommunizmusból, válto-
zásra vágyott. Ez persze nem zárja ki,
hogy bizonyos csoportokban ne élt
volna valamiféle normális, nemes cél
és bizalom aziránt, hogy képesek le-
szünk magunkat megszervezni, meg-
csinálni, megvalósítani, jó létet
teremteni, egy emberként kiállni bizo-
nyos fontos dolgokban, ám ezzel a bi-
zalommal igen hamar visszaéltek. A
bizakodó emberek adományát és őket
magukat is „lábbal tiporták/tiporják”. 

1994-ben, amikor a rendszerváltás
nem hozta meg a hozzáfűzött ígérete-
ket, a magyar társadalom visszasza-
vazta a kommunistákat. Ha a jóléti
vágyakozások mellett kellő hittel ren-
delkezett volna a tekintetben, hogy
képes önmaga megteremteni azt, amire

vágyik, akkor kockáztat, újra nekive-
selkedik, nem kívánja vissza a régieket,
az ismert régi világot.

1998 hozott áttörést hit, bizalom te-
kintetében. Az első Or bán-kormány tu-
datos nemzetépítésbe kezdett, az
összetartozás  pedig nem más, mint a
kölcsönösen vállalt bizalom, az egyéni
érdekek egybekovácsolása egy ember-
ként való kiállássá. A kormány igyeke-
zett a bizalom családra, barátokra
szűkült köreit tágítani (tágabb közössé-
gek, nemzet), az önmagunkba vetett
hitet erősíteni a kemény ellenzéki ak-
namunka ellenére.

2002 pesszimizmusunk szem-
pontjából igen jelentős év, nemcsak
azért, mert a jobboldal elvesztette a
választást és megállt, megrekedt
mind a gazdasági, mind a mentális
fejlődése is az országnak, hanem
azért is, mert a választások után a
jobboldali politika csalódása a társa-
dalomban, bizonyos csoportokban
(értelmiség stb.) igen erős hatással
bírt a következő esztendőkre. 

1998-2002-között, mindössze nyolc
évvel a rendszerváltoztatás után a jobb-
oldal ereje a vereség ellenére hatal-
masra nőtt. (Nem szabad elfelejteni,
milyen csekély is volt az a vereség, és
hogyan történt.) Polgári körök, baráti
kapcsolatok, ilyen-olyan közösségek,
együttműködés, soha nem látott vitali-
tás, nyitottság vette kezdetét. Ám ennek
ellenére a jobboldali politikában jelen-
tős fordulat következett. Bizalmának,
hitének jelentős része odalett. Ha a ma-
gyarokat meg lehet venni, ám legyen.
Ha lejáratással, megfélemlítéssel vá-
lasztást lehet nyerni, ám legyen. (Azt
persze semki sem tudja biztosan, hogy
valóban így van-e.) Ebből kifolyólag
Magyarország belekerült egy ördögi
körbe. A hülyének, irigynek hitt vá-
lasztó egyre irigyebb lett. 2006-ban az
őszödi beszéd utáni felháborodás még
azt mutatta, hogy az összes viszontle-
nézés ellenére, a társadalom politiká-
hoz való viszonya még őriz bizonyos
épséget, valamennyire még bízik a po-
litikában, többet, jobbat vár tőle. 

2010 volt talán az első év, amikor a
társadalom hite, ráadásul felfokozott
hite szerepet játszott a választásokban.
Nem a jólétet várták a jobboldalnak bi-
zalmat szavazók, hanem újrakezdést,
újfajta politizálást.

2014-re nagyobb az apátia, mint va-
laha. A társadalom soha nem látott
módon fordult el a politikától. Nem
hisz benne, rossznak, hülyének, go-
nosznak, kapzsinak tartja. Egyik isme-
rősöm szokta mondani, mennyire
bosszantó, amikor a politika, a hatalom
egy-egy penetráns megnyilvánulását,
mint zsenialitást adják elő a közszerep-
lők. Így lesz Gyurcsány tehetséges po-
litikus, a Kövér Lászlóra ráhúzott
kötelesbeszéd pedig sikeres kampány-
fogás. A társadalomnak hinnie kéne a
politikában, bizonyos politikában, a po-
litikának pedig a társadalomban. 

FORRÁS: MARKER
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Felfedni és megnevezni

Gondolatban forgassuk lassan vissza-
felé az idő kerekét, mondjuk úgy 18-20
éves korunkig, és vegyük alaposan szem-
ügyre, miben és miért változtunk meg
igazán. Hová lett a fiatalos lendületünk?
Hová lettek egykor oly megingathatat-
lannak tűnő elveink? Hová lettek nagy-
ratörő álmaink? Mi történt velünk?
Megromlottunk? Elgyengültünk? Hűtle-
nek lettünk önmagunkhoz? Egyáltalán
nem. Az ember életében az értékek vál-
toznak, mégpedig a körülményeknek,
élethelyzeteknek, feladatoknak megfele-
lően. Ifjú fejjel a szabadság, az önkife-
jezés, a nyitottság stb. sokkal hangsúlyo-
sabban, helyesebben más hangsúllyal,
minőségben van jelen az életünkben,
mint a későbbiekben. A családalapítással
egyidő ben megjelenik és előkelő helyre
kerül a hűség, a felelősség, míg a kor elő-
rehaladtával a testi-lelki egészség, igé-
nyesség. Az értékek ide-oda mozognak:
helyet cserélnek, láthatóbbá, árnyaltabbá,
gazdagabbá válnak, összeütköznek, ki-
szorítják egymást (személyes szabadság–
hűség) annak megfelelően, mire van
szükségünk, mit diktál az élet. Így történ-
het meg, hogy azok a dolgok, mik egy-
kor oly fontosnak számítottak, idővel
inkább károsnak tűnnek, pedig semmi
sem változott csak az „értékeknek, mint a
valóság mércéjének a metszete”. Nincs
ez másként társadalmak vonatkozásában
sem. Gondoljunk csak 1848-ra vagy
1956-ra, amikoris a szabadság minden
más értéket – még a legfőbb értéket, az

életet is – maga mögé utasított. Emlékez-
zünk a századforduló Magyarországára,
ahol a tehetség, a tudás, a teremtés, az al-
kotás értékei mondhatni világtörténelmet,
kultúrát írtak. Vagy vegyük sorra a femi-
nizmus „tündöklését” és buktatóit. Ma
már szinte senki sem vitatja szükségessé-
gét, jogosságát, eredményeit, de mára lát-
hatóvá lettek árnyoldalai is, éppen úgy,
ahogyan a „pénzcsinálás”, az erénnyé
emelt mohóság, vagy az egyenlőség et-
hoszának is. Pár évvel ezelőtt Kopp Má-
riának köszönhetően bevonult a
köztudatba a „magyar társadalom anó-
miás állapota”, vagyis értékvesztése. Ez
az értékvesztés természetesen nem azt je-
lenti, hogy elveszett a felelősség, a hűség,
az igazság stb., csak valamiért a magyar
társadalom nem látja, nem ismeri fel,
nem képes felidézni, annak ellenére sem,
hogy az elmúlt esztendőkben ugyancsak
sokan igyekeztek sulykolni, kigondolni
különböző „régi” értékeket, újabb és
újabb értéktartalmakat, méricskélni a
még meglévőket.

Minden új élethelyzet, életkonfliktus
új feladatok elé állítja az embert, a társa-
dalmakat, ami új értékek felfedéséhez,
megragadásához vezet – írja Hartmann.
Ez a folyamat – a kezdeti, illetve idősza-
kos lángolás után – sajnálatos módon ná-
lunk folyamatosan megrekedt/megreked,
annak ellenére, hogy a magyar társada-
lom kommunista valósághoz „igazított”
értékei, a szürkeség, a meghunyászkodás
a „kaparj kurta” , a „csodavárás”, „köde-
vés”, „dö göl jön meg a szomszéd tehene
is” stb. többé nem igazán ele gendők a túl-

éléshez, a boldoguláshoz. Természetesen
a bizonytalanság okán felfedeztük a csa-
lád, az egészség, munka stb. fontosságát,
de számtalan értéket, olyanokat, ame-
lyekre ugyancsak szükségünk volna, nem
bírunk megragadni. Ennek természetesen
számtalan oka van. Egyrészt a régit mind
a mai napig képtelenek vagyunk vagy
éppen nem is akarjuk legyőzni, másrészt
olyanokat sulykolunk, aminek nincs itt az
ideje, nem a megfelelő válasz a valósá-
gunk konfliktusaira, feladatainkra. Har-
madrészt a magyar elit képtelen, vagy
nem is igen akarja „a szívekből kiol-
vasni”, majd megnevezni a homályos,
ám egyértelmű irányokat, értékeket.

Mesterházy Attila 2014. január 25-én,
az MSZP-kongresszusán azzal buzdította
párttársait, hogy a magyar társadalom a
2014-es választásokon értékek mentén
dönt: nyugat vagy kelet, igazságosság
vagy kiváltságosság. Ám a magyar társa-
dalom értékvesztett, helyesebben nincs,
aki felfedné értékvágyait. De értékvesz-
tett a politika is, hiszen a sikeréhez szük-
sége volna olyan értékekre, amiket
képtelenek vagyunk felfedni, megne-
vezni. Tíz-tizenhárom évvel ezelőtt, a
legnagyobb nyári kánikulában parkettát
csiszoltattunk. A család a nagyszülőknél,
jómagam az üres és büdös lakásban Gé-
zával, a szűkszavú parkettacsiszolóval.
Egyszer kávézás közben, a legnagyobb
meglepetésemre  a morcos langaléta em-
bernek megeredt a nyelve. „Az a legna-
gyobb baj, hogy nincsenek már ebbe az
országba nagy emberek. Már focisták se.
Nem úgy, mint régen. Ott volt például

annak idején Kabay János...” Felkaptam
a fejem, mi tagadás, meglepődtem, hogy
honnan ismeri ez a parkattásember a
nagynevű vegyészt, Kabay Jánost? Mint
kiderült, édesanyja testvére volt az egy-
kori Alkaloida megalapítójának, a mor-
finnyerés ipari kidolgozójának. Géza, a
parkettás arra a tíz-tizenöt percre átlénye-
gült. Vagyonos ember lett, örököse egy
gyárnak, számtalan szabadalomnak, tu-
dásnak, egy ember életművének. 
Mostanság, a vagyonokkal való vagdal-
kozások idején gyakran eszembe jut a
parkettás ember. Milyen jó volna, ha kü-
lönbséget tudnánk tenni vagyon, örökség
és pénz között. Ha értékként tudnánk
megnevezni: például igényesség. Gézá-
ban több volt, mint amit elsőre láttam.
Nagy embereket akart, nagy focistákat,
nagy dolgokat. Mert mit is jelent az igé-
nyesség? Elvárást másokkal és magunk-
kal szemben. Igényünk lehet a jóra, a
minőségre nemcsak ruházat, étel, külső-
ségek tekintetében, de műveltségben,
akaratban, tettekben, munkában is, saját
apró dolgainkban: háztartás, kert stb.
„Több van bennem, többre vagyok képes,
többet akarok.” Két hete szerencsém volt
beszédbe elegyedni egy dunaújvárosi
ápolónővel – hál’ Isten kórházon kívül –,
aki elmondta, hogy nekik ott az intenzí-
ven leginkább egy pszichológusra volna
szükségük, nincs aki segítsen feldolgozni,
megérteni azt a sok tragédiát, amit  meg-
élnek. Jobb híján, egymást segítik. 

Miféle érték lapul e mögött? Az igé-
nyesség, a vágy a megértésre, a tanulásra,
a jobbra való törekvés.

FORRÁS MARKER

Sokszor beszéltünk már arról az
elmúlt négy évben, hogy a nyugati,
nyugat-európai folyamatok mennyire
más irányba mutatnak, mint az ittho-
niak. Itt vannak az újabb példák arra,
hogy milyen társadalmi békétlensé-
get okoznak egyes nyugati tenden-
ciák, s ezzel szemben milyen stabil a
hazai környezet. Az első példa spa-
nyol. A hétvégén Madridban nőszer-
vezetek tüntettek, hogy a kormány ne
változtasson az abortusz szabályain.
Pontosabban azon a helyzeten, hogy
Spanyolországban gyakorlatilag
semmi nem akadályozza a terhesség
megszakítását. 

2010-ben a liberális baloldali kor-
mány engedte meg a féktelen abor-
tuszt, a magzati élet minden gátlás
nélküli kioltását. A valaha mélyen ka-
tolikus spanyol társadalomra nagyon
gyorsan hatott a posztkommunista
Zapatero féle agymosás és most ne-
hezen békélnek meg azzal, hogy
Rajoy néppárti miniszterelnök a

magzati élet védelmében kíván vál-
toztatni a szabályozatlanságon.

A második példa francia. Egy éve
tüntetnek a franciák a melegházasság
ellen, amit most vasárnap megfejelt
a francia államfő erkölcseit elítélő
százezres demonstráció Párizsban,
Lyonban és más helyeken. A franci-
ákra a széles társadalmi tiltakozás el-
lenére a szocialista Hollande elnök
erőltette rá a melegházasságot, aki –
ahogy régen idehaza mondtuk – a
„szocialista erkölcs” jegyében ki-
dobta élettársát az Elysée palotából,
miután egy másik nő lakásán találták
az ágyban. És ez az ember kezdett ér-
tékharcba a francia politikában.

Két friss példa arra, hogy milyen
békétlenséget okoz a Nyugat egzisz-
tenciális, értékrendi és kulturális vál-
sága. Két példa, hogy értékelni
legyünk képesek, hogy mindezzel
szemben milyen stabil értékeken
nyugszik a hazai környezet.

A terhesség-megszakítás tekinte-
tében itthon a lakosság jóval több,

mint fele tartja elfogadhatónak a je-
lenlegi szabályozást. További 18 szá-
zalék enyhítene rajta, és durván 15
százalék gondolja úgy, hogy szigo-
rúbbnak kellene lennie. Ez a szabá-
lyozás tehát összhangban van a
társadalmi közvélekedés erejével. A
teljes jogi környezet tekintetében
közmegegyezés mutatkozik. És még
az elvi erejű kereszténydemokrata ál-
láspont is összefér ezzel, hiszen az
Alaptörvény szerint a magzat életét a
fogantatástól védelem illeti meg. A
kormány az utóbbi 4 évben nagyon
sokat tett ennek a védelemnek az erő-
sítéséért. A legtöbbet tenni pedig az
anyák „súlyos válsághelyzetének” el-
kerüléséért lehetett.

Családvédelmi döntések sorozata
könnyített a várandós asszonyokon,
nőkön. Elsősorban a családi adóked-
vezmény, majd a kiterjesztése a kis-
keresetűekre, a gyed extra, a nők
munkába való visszatérésének meg-
könnyítése, a munkahelyvédelmi ak-
cióterv, a gyermekelhelyezés és

ellátás bővítése, támogatása. Számos
döntés könnyített a megszületendő
csecsemők helyzetén: a Bébi köt-
vény, az örökbefogadás megkönnyí-
tése.

Mindezek enyhítik az anyák eset-
leges súlyos egzisztenciális vagy
lelki válsághelyzetét. Az abortuszok
száma örvendetesen tovább csökkent
2013-ban is. 35 000 alá került, és
nemcsak a születésszám esésével
összefüggésben, hanem abszolút ér-
telemben is. Ez nagyon jó hír, s egy-
ben a családpolitika nagy eredménye.

S végül egy mondat az azonos ne-
műek kapcsolatáról: a bejegyzett
élettársi viszonnyal gyakorlatilag ha-
sonló jogaik vannak, mint férfi és nő
házasságában Magyarországon. Ez a
társadalmi folyamat a megfelelő
irány, és ez a politikai irány megfe-
lelő a folytatáshoz.

(Napirend előtti felszólalás,
elhangzott a Magyar Országgyűlésben,

2014. február 6-án.)

Nyugat-Európai tendenciák – hazai viszonyok
PÁLFFY ISTVÁN
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Rubovszky György február 13-án kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kérje
fel a mentelmi bizottságot: folytasson le vizsgálatot Simon Gábor országgyűlési
képviselőként tett vagyonnyilatkozatával és vagyonosodásával összefüggő egyes
kérdések egyértelmű tisztázása érdekében. A politikus keresné a lehetőséget a volt
szocialista képviselő javadalmazásának jogi úton történő visszakövetelésére is.

A mentelmi bizottság vizsgálná a vagyonosodást 

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint jelentősen segítették a család és a munkavállalás összehangolhatóságát az elmúlt több mint három és fél év kor-
mányzati intézkedései. Erről Harrach Péter frakcióvezető és Tarnai Richárd, KDNP-s országgyűlési képviselő, Pest megyei kormánymegbízott beszélt Bu-
dapesten, sajtótájékoztatón február 12-én.

Segítették a család és a munka összehangolhatóságát 
a kormányzat intézkedései

Harrach Péter a kormányzati ciklus
egyik legfontosabb és legsikeresebb,
KDNP által kezdeményezett intézke-
désének a családi adókedvezményt és
annak kibővítését nevezte. 2011-2013
között az adókedvezmény 550 milliárd
forintot hagyott a családoknál, és a bő-
vítés újabb 53 milliárdot – tette hozzá.

Kitért a gyed extra és a diplomás
gyed bevezetésére, és elmondta: a gyed
összegét egyharmadával növelték
2010-2013 között. A kisgyermekes
szülők részmunkaidős foglalkoztatása
esetén járulékkedvezmény jár, és a
munka törvénykönyve rögzíti, hogy a
munkáltató köteles részmunkaidős fog-
lalkoztatást biztosítani a munkavállaló
kérésére a gyermek 3 éves koráig. Rá-

mutatott: azokban az országokban, ahol
a gyermekvállalási kedv magasabb,
mint nálunk, nagy figyelmet fordítanak
a gyermekek napközbeni ellátására.

A frakcióvezető szólt arról, hogy
Magyarországon több mint 2 ezer böl-
csődei férőhely újult meg és 3112 új
létesült. A családi napközikben 3 ezer
férőhellyel bővült a befogadóképes-
ség. Jelenleg 1,8 millió nő dolgozik,
ami 100 ezerrel több, mint a kormány-
váltás előtt.

Megemlítette, hogy a nevelőszülői
hivatás foglalkoztatási jogviszonnyá
vált, és könnyebbé tették az örökbe
fogadást. Utóbbinak köszönhetően
15 százalékkal nőtt az örökbe foga-
dások száma.

Harrach Péter szólt a Házasság hete
programjairól is, kiemelve, hogy a

mostani kormányzati ciklusban némi-
leg nőtt a házasságkötések száma.

Tarnai Richárd elmondta: az Euró-
pai Unió a család és a munka össze-
egyeztethetőségének évévé
nyilvánította az idei esztendőt. A kor-
mánypárti politikus szerint a kabinet
családpolitikájának a lényege, hogy al-
kalmazkodnak a különböző élethelyze-
tekhez, ehhez igazítva a jogalkotást.
Példaként említette a gyermekek szü-

letését, az idősek, betegek gon-
dozását és a fogyatékkal élők
helyzetét.

Kitért arra, hogy a Pest me-
gyei kormányhivatalban dolgo-
zók 74 százaléka nő, 56
százaléka családos, és ezen belül
13 százaléknál három vagy több
gyermek van. A hozzájuk jelent-
kezőknek 4, 6 és 8 órás munka-

lehetőséget ajánlanak fel – jelezte,
hozzátéve: a rugalmas munkavégzés is
elterjedt náluk.

Összegzése szerint a tapasztalatok
azt mutatják, hogy ezekre az intézke-
désekre „vevők” az érintettek, és így
talán megfordítható lesz az a negatív
trend, amely korábban a házasságköté-
sek számánál és a gyermekek számá-
nak csökkenésénél jelentkezett

– Folytatás az 1. oldalról –

A kérdésében szereplő célok a
KDNP világnézeti párt jellegéből
adódtak. 

Ilyenek: az élet tisztelete, a házas-
ság és család intézményének vé-
delme, a családok támogatása, az
egészséges társadalom kiépítése, stb.
Ezek az értékek megjelennek a négy
év törvényhozási eredményében.

– Az április 6-i választás után
fele akkora létszámú Országgyűlés

kezdi meg a munkát, mint eddig. Is-
merve az egyéni indulókat és a
pártszövetség listáját, milyen lét-
számú kereszténydemokrata frak-
cióra számít, mivel lenne elégedett?

– A jelenlegi arányok maradnak. A
KDNP frakció a parlament létszámá-
nak a 10 %-át képviselte. Születése-
kor három forrásból táplálkozott. Az
egyéni képviselők mellett a közös
lista KDNP-s képviselői adták a több-
séget, őket egészítette ki néhány ke-
resztény szellemiségű, de eredetileg
fideszes képviselő. A következő par-

lamentben a KDNP frakció létszáma
várhatóan 20 fő lesz.

– Ön újra elindul egyéni jelölt-
ként. Miért döntött a megméretés
vállalása mellett?

– Eddig négyszer szereztem egyéni
mandátumot, úgy gondolom, az igazi
képviselői munkához szükség van a
választókkal való közvetlen kapcso-
latra. Ezzel nem szeretném leértékelni
a listás képviselői tevékenységet,
ugyanis az országos politikai szerepet
vállaló képviselőket a nagy leterhelt-

séget jelentő választókerületi munka
alól mentesíti a listás képviselői hely.

– Sokan mondják, sorsdöntő vá-
lasztás előtt állunk. Ön szerint mi az
igazi tétje az áprilisi voksolásnak?

– Ebben a ciklusban nagy változá-
sok történtek. Az ország szekere he-
lyes irányba fordult. Ezt az irányt
tartanunk kell. Súlyos csapás lenne
mindnyájunkra, ha az a felelőtlen és
nemzeti érdekeinket eláruló vezetés
kerülne ismét hatalomra, akik az el-
múlt hetekben újból erre szövetkeztek.

Az ország szekere helyes irányba fordult, ezt az irányt kell tartanunk

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A mentelmi bi-
zottság keresztény-
demokrata elnöke,
a parlamentnek
szerdán benyújtott
javaslatában indít-
ványozza: a testület

tárja fel, hogy Simon Gábor eltitkolt
százmilliói származhattak-e legális, be-
vallott jövedelemből, illetve hogy ezek a
százmilliók összefüggésben állhatnak-e
Simon Gábor képviselői, illetve MSZP-
elnökhelyettesi tisztségével.   

Határozati javaslatában Rubovszky
György kitér arra is: a bizottság Simon
Gábor összeférhetetlenségének kimon-
dására tett javaslatot. Ha Simon Gábor
az összeférhetetlenség kimondását meg-

előzően lemond képviselői mandátumá-
ról, az azt a célt szolgálná, hogy az ösz-
szeférhetetlenség fennállása alatt felvett
jövedelem visszafizetésének jogkövet-
kezménye alól mentesüljön – írta.

Ezzel összefüggésben a keresztény-
demokrata politikus azt javasolja: ha a
képviselői mandátumról való lemondás
bekövetkezik, a mentelmi bizottság vizs-
gálja meg, milyen lehetőség van arra,
hogy az Országgyűlés a Simon Gábor
részére az összeférhetetlenség időszaka
alatt kifizetett javadalmazást jogi úton
visszakövetelje. Simon Gábor lemondó
levele február 23-án érkezett meg a ház-
elnökhöz. Ha Rubovszky György javas-
latát elfogadja az Országgyűlés, a
bizottságnak a feltárt eredményekről
2014. március 31-éig kell tájékoztató je-
lentést készítenie.

Spaller Endrét nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökévé Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter február 1-jei hatállyal. Spaller Endre par-
lamenti munkája során öt bizottságban dolgozott és egy albizottságot
vezetett. A legaktívabb munkát az innovációs bizottságban végezte, ott sze-
rezte meg azt a szakmai tapasztalatot és kapcsolatrendszert, ami alkalmassá
teszi őt a hivatal vezetésére.

Spaller Endre lett a Nemzeti Innovációs
Hivatal elnöke

A Nemzetgazdasági Minisztérium
tájékoztatása szerint Spaller Endre az
Eötvös Lóránt Tudományegyetem szo-
ciológia szakán végzett. Tudományos
pályáját még egyetemistaként kezdte,
ösztöndíjas volt Brüsszelben, majd az
Egyesült Államokban. Dolgozott a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemen, és
több cégnél. 2010 óta KDNP-s ország-
gyűlési képviselő.

A hivatalt 2011-ben hozták létre,
feladatai közé tartozik többek között a
kis- és középvállalkozások innovációs
tevékenységének ösztönzése és inno-

vációs ké-
pességének
fejlesztése,
a hazai ku-
ta tás–fej -
l e s z t é s i
e r e d m é -
nyek nem-
z e t k ö z i
piacra jutta-
t á s á n a k
ösztönzése, a kutatás–fejlesztés terüle-
tén megvalósuló magyarországi befek-
tetések ösztönzése, valamint a
tudomány-, technológia- és innováció-
politika kidolgozásában és megvalósí-
tásában való közreműködés.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI,
WWW.NIH.GOV.HU

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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A budapesti Szabadság térre tervezett emlékmű nem a magyar holokauszt
70. évfordulóján tartott emlékévi események része, attól elkülönült kérdés,
az emlékmű annak mementójaként fog állni, hogy Magyarország a terüle-
tét megszálló német hadsereg bevonulása okán elveszítette önrendelkezését
– írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a szocialista
Steiner Pál írásbeli kérdésére adott válaszában.

A gyermekgondozási díj (gyed) mellett is jár a bölcsődei ellátás a szülőknek – hívta fel a figyelmet Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma szociális és családügyért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján február 12-én. A gyed extra és a családi adókedvezmény együtt jelentősen bőví-
tette a családtámogatási rendszert, a családi adókedvezmény januári kibővítése 260 ezer családot érint és a kormány idén több mint 55 milliárd
forinttal több pénzt hagy náluk – mondta az államtitkár.

A szobor arra emlékeztet, 
hogy Magyarország elveszítette 

önrendelkezését

A gyed mellett is jár a bölcsődei ellátás!

FORRÁS: MTI

A kormányfő kereszténydemok-
rata helyettese – a parlamenti honla-
pon közzétett válaszában – jelezte:
helyesnek gondolja, hogy a magya-
rok szembenézzenek a magyar törté-
nelem örökségével. „A magyar
holokauszt, benne a ma-
gyar állam felelőssége és
a megszállás eredménye-
ként az ország szuvereni-
tásának elvesztése pedig
egyaránt történelmünk
megmásíthatatlan tényei”
– rögzítette Semjén Zsolt,
közölve azt is, hogy az
emlékmű felállításáról
nem a Magyar Holo-
kauszt-2014 Emlékbi-
zottság döntött, a kor-
mány döntése értelmében
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium volt az előterjesztő, a
kormányrendelet pedig a megemlé-
kezés időpontjára tekintettel helyezi
a nemzetgazdasági szempontból kie-
melt jelentőségű beruházások kö-
rébe a műemlék létrehozását.

A miniszterelnök-helyettes – az
MSZP-s politikusnak az esetleges
provokációkat firtató felvetésére –
kitért arra: ha akadnának olyanok,

akik „a múlt tragédiáit a jelenben
politikai hangulatkeltésre használ-
nák”, a magyar állam meg fogja vé-
deni állampolgárait. A korábbi
szocialista kormányok voltak azok,
akik képtelenek voltak teljesíteni a
kormányzat rendfenntartási kötele-
zettségét – írta, hozzátéve: „az Önök

kormányzása során történt meg,
hogy náci szervezetek büntetlenül
masírozhattak a budai várban, min-
den érdemi ellenállás nélkül lehetett
gárdákat és más félkatonai szerveze-
teket alakítani”.

A kormány döntése az emlékmű
felállításáról segíti a társadalmi pár-
beszédet, a múlt megismerését és a
felelősség feldolgozását – írta a ke-
reszténydemokrata politikus.

Magyarországon olyan oktatási rendszer kezd megerősödni, amelyben a
gyerek után a pedagógus a legfontosabb szereplő – jelentette ki a közne-
velésért felelős államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásáros-
naményban január 28-án. Hoffmann Rózsa sikeresnek nevezte a több
lépcsőből álló pedagógus-előmeneteli rendszer eddig bevezetett elemeit,
egyben megerősítette, hogy a rendszer építése a törvényben, illetve jog-
szabályban rögzített módon 2017-ig folytatódni fog.

A gyerek és a pedagógus
egyaránt fontos

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ennek révén az óvodapedagógu-
sok, tanárok, tanítók egy olyan kiszá-
mítható, biztonságos, tisztességes és
jó színvonalú életet biztosító életpá-
lya elé néznek, amelynek célja és
eredménye, hogy a ta-
nító ismét a magyar tár-
sadalom – anyagi
értelemben is – megbe-
csült tagja lehessen,
munkájuk színvonala
pedig állandóan javul-
jon – fogalmazott az ál-
lamtitkár.

Az idei tanévtől be-
vezetett intézkedésekkel
– például a tanfelügyelet
és a minősítési rendszer
indulásával, az iskolai benntartózko-
dás és a mindennapos testnevelés el-
rendelésével –, valamint az állami
fenntartásba átvett iskolák működésé-
vel kapcsolatban sok pozitív vissza-
jelzés érkezett az intézményigazgatók
és az önkormányzatok vezetői részé-
ről – hangsúlyozta a tájékoztatón
Hoffmann Rózsa.

Hozzátette: a pozitív folyamatok
eredményeként a pedagógus jól érez-
heti magát, ez pedig tükröződhet a

pedagógus pálya iránt érdeklődő te-
hetséges emberek számának növeke-
désében is.

Az államtitkár a tájékoztatón emlé-
keztetett arra, hogy a köznevelési
rendszerben végbement változások,
valamint a tavaly szeptemberi és idén

januári béremelés eredményeként
nettó értékben 40 és 80 ezer forint kö-
zötti összeggel keresnek ma többet a
pedagógusok, mint a 2006 és 2009 kö-
zötti időszakban.

Hoffmann Rózsa újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, a pedagógusok
harmada magasabb fizetési kategóri-
ába került, és nagyobb bért kap, a
rendszer egyik óriási erénye pedig az,
hogy az illetményalapot a minimál-
bérhez viszonyítva számolják ki.

Soltész Miklós kifejtette: ebben a kor-
mányzati ciklusban 28 milliárd forintot
fordítottak, illetve fordítanak még az év
végéig a bölcsődei férőhelyek bővítésére,
felújítására. Hozzátette, ezzel több, mint
5 ezerrel nőtt, illetve nő a férőhelyek
száma.  

Elmondta azt is, a 2014-2020 uniós
költségvetési időszakra felmérik, hol van
még szükség az országban új bölcsődei
férőhelyekre, vagy felújításokra.  

Az államtitkár kitért arra, hogy az el-
múlt napokban több hamis állítás is el-
hangzott a gyed extrával kapcsolatban,
ezért azokat cáfolni akarja. Elmondta, bal-
oldali, illetve szocialista politikusok egye-
bek mellett azt állították, hogy két, 3 év

alatti gyerek után csak egy gyes jár a szü-
lőknek.  

A vonatkozó jogszabályokat idézve
Soltész Miklós elmondta: két, 3 év alatti
gyerek után két gyes-t kapnak a szülők,
sőt az ikergyerekek után dupla gyes jár.
Ez azt jelenti, hogy ha egy „kettes iker”
után újabb gyerek születik, akkor a csa-
ládnak már három gyes jár.  

Az államtitkár  felhívta a figyelmet
arra, hogy a gyed extra bevezetése érinti a
dolgozni kívánó anyákat, a családalapító
fiatalokat, valamint az újabb gyereket vál-
laló szülőket.   

A gyed extra és a családi adókedvez-
mény együtt jelentősen bővítette a csa-
ládtámogatási rendszert – jelentette ki
Soltész Miklós. Tájékoztatása szerint a

családi adókedvezmény januári kibőví-
tése 260 ezer családot érint és a kormány
idén több mint 55 milliárd forinttal több
pénzt hagy náluk.

Az államtitkár azt mondta, ezeket az
elért intézkedéseket veszélyezteti a „gyur-
csányi és a mesterházy-i politika”. Soltész
Miklós arról beszélt, ők voltak azok, akik
a kormányzásuk ideje alatt a gyest há-
romról két évre csökkentették, és akik a
családi adókedvezményt az egy és két-
gyermekes családoktól elvették.

A január 1-jével bevezetett gyed extra
négy konkrét intézkedést jelentett. Így a
gyes és gyed folyósítása mellett újra vál-
lalható munka a gyermek egyéves kora
után. Testvér születése esetén a korábbi el-
látások megmaradnak, így például két

gyedre vagy két gyesre is jogosulttá vál-
hatnak az érintettek egy időben. A harma-
dik intézkedés a diplomás gyed
bevezetése, míg a negyedik a három-
vagy többgyermekes kismamákat foglal-
koztató munkaadók újabb adókedvezmé-
nyét jelenti.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Hozzátette: a program szorosan
kapcsolódik a Julianus-programhoz,
aminek a lényege, hogy az emigráció
magyar emlékeit összegyűjtsék, akár
virtuális formában is, hogy be tudják
mutatni, a magyarság mit adott a világ-
nak. Elindították a Mikes-programot is,
aminek a célja, hogy azokat a könyvtá-
rakat, hagyatékokat, amelyek gondo-
zatlanul maradnának, Magyarországra
hozzák és eljuttassák olyan területekre,
ahol jól tudják azokat használni.

Répás Zsuzsanna nemzetpoliti-
káért felelős helyettes államtitkár
az MTI kérdésére arról tájékozta-
tott, hogy a Kőrösi Csoma Sándor-
program támogatása a tavalyi közel
fél milliárd forintról a duplájára
emelkedik.

Kiemelte: ez az első olyan prog-
ram, amely valóban megszólítja a
diaszpóra magyar közösségeit, és
valós választ ad a mindennapi
problémáikra. Ez annak eredménye
- folytatta - hogy 2010 után elkez-
dődött a párbeszéd a diaszpóra ma-

gyarságával, amely az elmúlt 20
évben méltánytalanul háttérbe volt
szorítva. Répás Zsuzsanna szerint
speciális élethelyzetükből fakadóan
speciális válaszokat kell adni az ál-
taluk felvetett kérdésekre.A helyet-
tes államtitkár rámutatott: a Kőrösi
Csoma Sándor Programnak kö-
szönhetően „elindult egy pezsgés”
a diaszpórában és fellendült a ma-
gyar élet.

Hozzátette: az eddigi tapasztalatok
alapján a program feltételein némileg
finomítottak az ottani élethez illesz-

kedve, és próbáltak a diaszpóra kö-
zösségek igényeihez, időbeosztásá-
hoz igazodni. Volt ahová
néptánctanárt, volt ahová magyar
nyelvtanárt, könyvtárost küldtek. Na-
gyon jól felkészült és elkötelezett fi-
atalok jelentkeztek, az emberi
kvalitásaik biztosítékot jelentenek a
program további sikerére – fejtette ki.

Répás Zsuzsanna elmondta még: a
több ösztöndíjassal jobban le tudják
fedni a diaszpóra magyarsága által la-
kott területeket, kiutazók a világ min-
den pontján ott lesznek majd.

– Folytatás az 1. oldalról –

„Ne engedjük, hogy újra elvegyék, amiért a magyar 
emberek kínkeservesen megdolgoztak!”

Hogy Magyarország tudja letörni
az inflációt, 3 százalék alá szorítani a
költségvetési hiányt, ezzel eminenssé
válni az unión belül? Ki gondolta
volna, hogy Magyarország lesz az,
ahol nőni fognak a bérek és a foglal-
koztatottság? Hogy képesek leszünk
az uniós átlagot meghaladó stabil
gazdasági növekedést elérni? Hogy
éppen Magyarország lesz képes ha-
zaküldeni a Nemzetközi Valutaalapot
és a saját lábára állni? – kérdezte,
hozzátéve: az eleinte durván táma-
dott magyar megoldásokat mára
mások is átvették.

Orbán Viktor kitért 2010-es vá-
lasztási győzelemre, mondván: az
emberek leváltották azt a politikai-
gazdasági rendszert, amely a kom-
munizmus megdöntése után épült fel,
és amelynek felépítésében ők is részt
vettek. Pontosabban „amelyet koráb-
ban sikertelenül próbáltunk megjaví-
tani”, mert az 1998 és 2002 közötti
négy év nem volt elég erre, majd
„visszajöttek a kommunisták, illetve
a szocialisták és az oldalkocsis libe-
rálisok, és 2010-re tönkrevágták az
országot”, a fényes álmokat elnyelte
„a nagy posztkommunista bendő” –
fogalmazott a miniszterelnök.

Véleménye szerint 2010 előtt a
nemzeti érdeknek se megtestesítője,
se képviselője nem volt, helyette a
fékek és ellensúlyok, valamint a sza-
bad piac nevében „a labancok és
megbízóik kényük-kedvük szerint
alakították a dolgokat”. A posztkom-
munista rendszer nem tudta bizonyí-
tani gazdasági, társadalmi és erkölcsi
fölényét a régivel szemben, ezért
2010-re betelt a pohár, és a magyarok
újabb, második rendszerváltás mellett
döntöttek, a Fidesz-KDNP pedig má-
sodszor is rendszerváltó erővé vált –
folytatta a kormányfő, aki szerint a
magyarokat új nemzeti és politikai
közösséggé kellett szervezni, ezért

volt szükség új alaptörvényre, amiért
köszönetet mondott Schmitt Pál ak-
kori köztársasági elnöknek.

Az ország szuverenitását helyre
kellett állítani, rendet kellett terem-
teni, új szerződést kellett kötni az ön-
kormányzatokkal és új megállapodást
az állam és az emberek között a mél-
tányos közteherviselés érdekében –
sorolta a miniszterelnök, majd azt
mondta, kormányának legfőbb célja
a közösség megerősítése volt, mert a
sikeres Magyarország feltétele az erő,
az életerős állam és a cselekvőképes
kormány.

Szerinte Magyarország mára „lel-
kében és szellemében is megfiatalo-
dott”, már nem az az ország, mint
amelyik négy éve volt. „Azzal, hogy
megváltoztattuk a jelenünket, meg-
változtattuk a jövőnket is, más jö-
vőnk lesz, mint amit a londoni vagy a
brüsszeli jósdák papjai jövendöltek.
Már ha a szavazók is úgy akarják” –
jelentette ki.

Szólt arról, hogy a multik és a fo-
gyasztók, a bankok és a devizahitele-
sek, a monopóliumok és a vásárlók
közötti konfliktusokat nem ők rob-
bantották ki, már a kormányváltáskor
is megvoltak, és Magyarország min-
denhol vesztésre állt. „2010-ben azt
kellett eldöntenünk, hová állunk a
ringben, és mi a piros-fehér-zöld sar-
kot választottuk. Azóta több menetet
megnyertünk, de a küzdelemnek
nincs vége” – fűzte hozzá, megje-
gyezve: negyedmillióval többen dol-
goznak, mint négy éve, de még
mindig sokaknak nincs munkája, ke-
vesebbet kell fizetni a gázért, a vil-
lanyért és a távfűtésért, de még
mindig többet, mint igazságos lenne,
nőtt a minimál- és az átlagbér, de
messze vagyunk még a biztonságtól
és a kényelmes élettől.

„Ne engedjük, hogy újra elvegyék,
amiért a magyar emberek kínkeser-
vesen megdolgoztak. Ne hagyjuk,
hogy elvegyék a rezsicsökkentést, a

gyermekek után járó adókedvez-
ményt, a bérek növekedését, a gyed
extrát, az időskor biztonságát. Ingyen
ezután sem fogunk kapni semmit,
csak azt, amit magunknak kiharco-
lunk. Az elmúlt években ezt tettük, és
jól tettük, ebből most is erőt meríthe-
tünk” – mondta Orbán Viktor, aki úgy
látja, két út áll Magyarország előtt,
két erő között választani, „a második
rendszerváltás” ereje és a posztkom-
munista rendszer között, a jövő és a
múlt, „a jövőépítés és a posztkom-
munista restauráció” között.

Magyarország egy nagy, felívelő
korszak küszöbén áll – folytatta –,
„ezt kell most átlépnünk együtt”,
amihez ki kell tartani a „keresetlen,
világos és egyenes beszéd mellett”,
és nem szabad visszacsúszni a „hí-
mezés-hámozás, egyfelől-másfelől”
világába, ahol egy „ordas nagy ha-
zugságról” azt mondják, nem bontot-
ták ki az igazság minden részletét, és
„ahol a képünkbe vághatják, hazud-
tunk reggel, éjjel meg este”. Utalt
Simon Gábor volt szocialista politi-
kus osztrák számlán tartott vagyon-
ára mint a baloldal és a
rendszerváltás szimbólumára. A párt-
vezető, aki az éhségmenet élén vonul,
„közben százmilliókat meneteltet ki
külföldi számlájára” – fogalmazott a
miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyarok-
nak 2010-re elegük lett abból a poli-
tikából, amely mindig csak azt lesi,
miként feleljünk meg a Nyugatnak, a
bankároknak, a nagytőkének vagy a
külföldi sajtónak. Hozzátette, még
mindig elcsodálkozik azon, honnan
veszik a bátorságot, hogy elvárják,
„mit gondoljunk, hogyan emlékez-
zünk, milyen célokat tűzzünk ki, mit
tegyünk és mit ne”.

Feltette a kérdést: „helyes döntés
volt-e, hogy nem kerestünk alkut
sem a posztkommunista rendszert
védelmező baloldallal, sem a poszt-
kommunizmus fenntartásában pénz-

ügyileg és hatalmilag érdekelt kül-
földi érdekcsoportokkal, hanem vál-
lalva az éles hazai és külföldi
csatákat Magyarország teljes meg-
újítását választottuk?” Azzal foly-
tatta, hogy a választók 2010-ben
rájuk bízták az ország gyarapítását,
a kormánypártok pedig a köz javára
használták a kétharmados felhatal-
mazást. Ha másképp tesznek, lehet,
hogy kényelmesebb lett volna az
életük, sok-sok elismerést kaptak
volna „a posztkommunizmus haszo-
nélvezőitől” a dicséretes mértéktar-
tásért. „De nekünk nem kellett a tál
lencse, se a harminc ezüst, se a
közös gyékény” – mondta Orbán
Viktor, hangsúlyozva: nagyon sok
lehetőség van még az országban,
célul tűzhető például a munka
utáni adók további csökkentése,
hogy itt legyen a legolcsóbb az
energia, hogy mindenki, aki akar,
dolgozhasson, hogy minden fiatal
esélyt adó, jó iskolába járhasson
„Kolozsvártól Budapesten át Sza-
badkáig”, és hogy minden fiatal
annyi gyermeket vállalhasson,
amennyit szeretne.

„Az a kérdés, erős ország leszünk-
e, amelyet nem lehet semmibe venni,
vagy gyenge, amely kullogva el-
hordja az irháját, és mindig a rövi-
debbet húzza” – mondta beszéde
végén, kiemelve: itt az ideje, hogy
belépjünk abba a jövőbe, amelyért az
egész ország négy éve dolgozik.

„Mutassuk meg újra áprilisban:
erősek és egységesek vagyunk, nem
gazsulálunk senkinek. Mutassuk
meg, hogy a magunk útját fogjuk
járni” –- szólított fel a kormányfő.
Szavai szerint ugyanis „ha nem mi
irányítjuk a saját életünket, valaki
más fogja”.

„Fújjátok meg a kürtöket és nyer-
geljetek, mert holnap reggel indu-
lunk! Hajrá, Magyarország, hajrá,
magyarok!” – zárta félórás beszédét 
Orbán Viktor.

Duplájára nő a Kőrösi-ösztöndíjasok száma
– Folytatás az 1. oldalról –

Hazank_B4:Layout 1 2014.02.18. 21:53 Page 10



AZÁNK
11

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Délvidék kutatásáért emlékéremmel tüntették ki január 23-án Teleki Júlia
és Mojzes Antal helytörténet-kutatókat Szegeden. Az elismerést Zakar
Péter, a Délvidék Kutató Központ elnöke, a Gál Ferenc Főiskola dékánja
és Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterel-
nök-helyettes kabinetfőnöke adta át a Fejezetek a Délvidék múltjából című
konferencián.

Délvidék kutatásáért emlékérmet
kapott Teleki Júlia és Mojzes Antal

Teleki Júlia 1943 decemberében
született Csúrogon. Helytörténet-
kutatóként az 1990-es évek elejétől
foglalkozik a vajdasági magyarok
1944-45-ös tragédiájával. Neki kö-
szönhető a csúrogi, zsablyai, becsei
magyar áldozatok adatainak össze-
gyűjtése. Első könyve 1996-ban je-
lent meg, kutatásait azóta is
töretlenül folytatja, jelenleg készül
negyedik kötete.  

Teleki Júlia az elismerés átvéte-
lét követően elmondta, 69 évvel ez-
előtt ezekben az órákban már a
csúrogi piacon álltak, miután parti-
zánok a falu többi magyar lakosával
együtt kiűzték őket otthonaikból.
Batyukkal a kezükben vártak arra,
hogy elinduljanak a járeki koncent-
rációs táborba – tette hozzá.  

A helytörténész úgy fogalmazott,
már egyéves korában háborús bűnös
volt, és az is maradt a mai napig. Te-
leki Júlia hangsúlyozta, életét arra
tette föl, hogy azon a helyen, ahol

édesapját kivégezték, emlékmű áll-
jon, ez el is készült. Ez azonban
nem elég, szükség lenne arra, hogy
a szerb elnök vagy miniszterelnök
bocsánatot kérjen, mert enélkül nem
lehet megbocsátani – mondta.  

Mojzes Antal 1934-ben született
Bajmokon, évtizedek óta foglalko-
zik helytörténet-kutatással. Tizenhét
könyvében elsősorban szülőfaluja
múltját tárta föl. Helytörténeti mun-
kákban elsőként írt az 1944-45-ös
magyarellenes atrocitásokról.  

A történész az emlékérem átvéte-
lét követően úgy fogalmazott, 1944-
45 fordulóján 30-40 ezer délvidéki
magyart a hatalom tudtával és irá-
nyításával gyilkoltak meg.

1944. november 2-án éjjel Baj-
mokon – ahol a vérengzés a térség-
ben Zombor és Szabadka után a
legtöbb áldozatot szedte - 252 ártat-
lan magyart, németet és horvátot vé-
geztek ki. Holttestüket három
tömegsír rejtette, melyeket 1990-ig
tilos volt látogatni, de még beszélni
sem lehetett a történtekről.

FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Harrach Péter a körzet országgyűlési képviselőjeként Tarnai Richár Pest
megyei kormánymegbízottal és Rácz András helyettes államtitkárral részt
vett a megújult királyréti erdei iskola és látogatóközpont avatásán január
30-án. A szlovák féllel közös uniós projekt zárórendezvényén a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság, és Ipoly unió koordinátorai bemutatták a prog-
ram keretében, az Ipoly-völgyében végzett fejlesztéseket.

Átadták a királyréti kirándulóközpontot

Harrach Péter köszöntőjében el-
mondta, az elszegényedett természeti
környezetben élő városi gyerekeknek,
sokat jelent a természet megismerése,
ami formálja a gondolkodásukat, és ez
a társadalom egészének hasznos. Ezért
köszönet mindazoknak, aki részt vet-
tek a projekt megvalósításában.

A látogatóközpontot Harrach
Péter a körzet or-
szággyűllési képvi-
selője, Rácz
András a Vidékfej-
lesztési Miniszté-
rium helyettes
államtitkára és Tar-
nai Richárd Pest
megye keresztény-
demokrata kor-
mánymegbízottja
adta át.

Tarnai Richárd
tájékoztatta az egy-
begyűlteket, hogy a
kormány tervei sze-
rint országszerte fel-
újításra kerülnek a

régről ismert és kedvelt  kiránduló út-
vonalak és turistaházak, amelyek le-
hetővé teszik a kisebb pénzű
embereknek is a legszebb természeti
környezetekben a pihenést, és kikap-
csolódást.

A királyréti turistaközpontban ál-
landó kiállítással és tájékoztatókkal
várják a kirándulókat, illetve a közel 3
km-es királyréti tanösvény látogatóit,
valamint az erdei iskola csoportjait.

A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon egy speciális program keretében a megváltozott
munkaképességű emberek szakképzését egyénre szabottabbá tenné. A cél az, hogy érdemi munkához jussanak a végzettek és a jelenlegi 10 százalékos
elhelyezkedési arányt a többszörösére növeljék. Harrach Péter kifejtette, a szakma, a hatóság és a finanszírozó is egyöntetűen támogatja a programot. 

Új program a megváltozott munkaképességűek szakképzésében

A Cházár András Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény, Kollégium és Gyermekott-

hon igazgatója Mikesy György
prezentációval egybekötött tájékoz-
tatást tartott egy új, speciális szak-
képzési program elindításának
terveiről a szakmai, a gazdasági, és
hatósági érdekelteknek. A program
célja, hogy a szakmunkás bizonyít-
vánnyal rendelkező, megváltozott

munkaképességű emberek valóban
érdemi munkához jussanak, mert je-
lenleg 90 százalékuk nem tud elhe-
lyezkedni. Ez súlyos szociális teher
az államnak. A „Speciális Hídprog-

ram” keretében, mely elnevezés
még munkaközi, az intézmény ter-
vei szerint az oktatás megkezdése
előtt, úgynevezett „diagnosztikai
szakvélemény” elkészítésére ke-
rülne sor, vagyis felmérésekkel
előre megterveznék, kinek milyen
képzésben érdemes részt vennie, és

ezek a képzések részben igazodná-
nak az egyéni képességekhez.

A programhoz kapcsolódna a
váci Ferences rendi kolostor felújí-
tása, amelynek épületében az iskola
speciális „hídprogramja” kapna ott-
hont, illetve olyan multifunkcioná-
lis irodák, szolgáltató egységek,
amelyek az intézmény további fenn-
tartását biztosítani tudják. A váci
Ferences Rendház 25 évre, ingyenes
használatra felajánlotta az épületet.

Tarnai Richárd Pest megye ke-
reszténydemokrata kormánymegbí-
zottja elmondta, a kormányhivatal

felvette az elképzelést a megvalósí-
tási tervei közé, és minden hatósági
eljárási segítséget megad.

Harrach Péter kifejtette, szakmai
kezdeményezésről van szó, amely-
hez állami garanciavállalás kapcso-
lódik, és a tervezett működtetés is
megalapozott. – A szakma, a ható-
ság és a finanszírozó is egyöntetűen
támogatja a programot. A kormány-
nak fontos a szakképzés tekintélyé-
nek helyreállítása, és a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása.
A váci program sikere az ország
egészére kihat.

FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT
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Csatlakozás 
a Segítő Kezek 

az Idősek 
Biztonságáért 
programhoz

A Segítő Kezek az Idősek Biz-
tonságáért egy kereszténydemok-
rata kezdeményezésű program,
amelyhez csatlakozhatnak az ön-
kormányzatok. A programhoz
való csatlakozás feltétele, hogy
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, a
KDNP budapesti alelnöke ré-
szére a szándéknyilatkozatot
megküldjék.
A szándéknyilatkozatot az alábbi 
e-mail címekre kell elküldeni:

c.rubovszk@belvaros-lipotvaros.hu
csilla.rubovszky.jeneine@emmi.gov.hu

Eredmények
Rendszeresen versenyző kategória: Férfi egyéni: 1. Göndöcs Zoltán, 2. Nagy Attila, 3. Kellner Attila, 4. Krebs 
Bálint; Szuper férfi egyéni: 1. András Miklós, 2. Krebs Zoltán, 3. Tomori Géza, 4. Pálmai Lajos; Férfi páros: 1. Krebs
Bálint – Krebs Levente, 2. Göndöcs Zoltán – Nagy Attila, 3. Kellner Attila – dr.Berki Balázs, 4. Krebs Zoltán – 
Czétényi János.
Rendszeresen versenyző + amatőr összevont kategória: Női egyéni: 1. Deák Edit, 2. Kálnoky Diána, 3. Zaymus
Tímea, 4. Horváth Gyöngyi; Női páros: 1. Deák Edit – Deák Réka, 2. Soltész Eszter – Zaymus Tímea, 3. Őry Luca –
Soltész Kinga (j.n. sérülés miatt), 4. Horváth Gyöngyi – Paczolay Kinga (j.n. sérülés miatt); Vegyes páros: 1. Deák
Edit – Deák Imre, 2. Zaymus Tímea – Zaymus Vince, 3. Deák Réka – Deák Csaba, 4. Horváth Gyöngyi – Pinczi 
Domonkos.
Amatőr kategória: Serdülő fiú egyéni: 1. ifj. Varga Mihály, 2. Bogáthy Péter, 3. Pinczi Domonkos, 4. Katona 
Bálint; Férfi egyéni: 1. Kovács Tamás, 2. Berndt Ágoston, 3. Jákó Gergely, 4. Bródi Mihály; Senior férfi egyéni (50
év felettiek): 1. Bogáthy Gyula, 2. Marossy Zoltán, 3. Markovics Ferenc, 4. Berecz Dénes; Férfi páros: 1. Marossy
Zoltán – Gyöngyösy Gábor, 2. Bogáthy Gyula – Pintz György, 3. Mándli Tamás – Sziráki András, 4. Bayer János –
Markovics Ferenc. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Immár hetedik alkalommal emlékezünk meg barátunk-
ról, Deák Andrásról, a Kereszténydemokrata Néppárt haj-
dani országgyűlési képviselőjéről, aki 2007-ben
váratlanul hagyott itt bennünket. Nemes tradíció, hogy
emlékére a sporttal, jelesül asztalitenisz versennyel em-
lékezünk. Példaértékűnek tartom, hogy a Keresztényde-
mokrata Néppárt vezetői, tagsága az asztaliteniszezők
népes családjával összefogva egy ilyen színvonalas sport-
rendezvényt szervez képviselőtársunk emlékének
adózva, ezzel alakítja, fejleszti a közösséget, összehozza
a családokat, barátokat, ismerősöket, időseket és a fiata-

lokat. A mai nap Deák Andrásról, egy nagyszerű ember-
ről, politikusról, kereszténydemokratáról szól.  Egy olyan
emberről, aki nagyszerű családapaként, hívő keresztény-
ként, becsületes magyar emberként élt és politizált, s aki
sajnos fiatalon távozott el közülünk. Ma egész nap rá, a
családjára gondolunk, s közben persze a játékra, az asz-
taliteniszre is jut figyelem. Szívből gratulálok a verseny
megálmodóinak, rendezőinek a kezdeményezéshez,
ahhoz, hogy évről-évre megtartják ezt az emlékversenyt.
Mindenkinek jó szórakozást, nagyszerű játékot és kikap-
csolódást kívánok.

Baráti üdvözlettel:
Simicskó István

Lántzky László József, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
alapító tagja életének 69. évé-
ben február 4-én elhunyt.
Könyve A felsőbb osztályba
léphet címmel 1992-ben jelent
meg, emellett számos cikket
írt a sajtó számára. A pápalá-
togatás szervezőjeként arany
érmet és rózsafüzért kapott a
Pápától 1991-ben. Tagja volt a
Keresztény Szociális Szak-
szervezetek Országos Szövet-
ségének, Keresztény Szociális
Szakértő Kollégiumnak és a
Keresztény Közéleti Missió
Egyesülés alapítványnak.

kdnp.hu

A verseny reggel Márfi Gyula
veszprémi érsek atya köszöntőjével és
Sillye Jenő zenés áhitatával vette kez-
detét. Simicskó István sportért felelős
államtitkár pedig levélben köszöntötte
a résztvevőket.  Több mint százan in-
dultak el a különböző kategóriákban,
köztük az érsek atya is hódolt kedvenc
sportjának a senior mezőnyben.

Tizenkét asztalon pattogtak a labdák
egészen délután 5 óráig, amikor is ki-
osztottuk az érmeket az egyéni és páros
kategóriákban mind az amatőrök, mind
a rendszeresen versenyzők körében. A

játékosokon kívül számos ér-
deklődő, családtag és barát is
megtisztelte a versenyt, amely
ismét azt bizonyította, hogy az
András barátunk emlékére szer-
vezett rendezvény vonzereje
mit sem vesztett kezdeti lendü-
letéből, a hetedik alkalommal
lebonyolított emlékverseny kö-
zösségi együttléte a győzele-
mért folyó vetélkedéssel
ötvözve nagyszerű hangulatot
és emlékezetes rendezvényt te-
remtett.

Két asztalitenisz világbajnokunk is meglátogatta a február 8-án megrendezett Deák András asztalitenisz emlékversenyt:
délelőtt Gergely Gábor kétszeres világbajnokunk járt a rendezvényen, délután pedig Klampár Tibor ugyancsak két vi-
lágbajnoki aranyérem tulajdonosa volt a vendégünk. Ő kérésünkre át is öltözött, és sok résztvevő élt a lehetőséggel, hogy
játsszon néhány labdamenetet a világbajnokkal.

Világbajnokok a Deák András 
asztalitenisz emlékversenyen

FODOR ARTUR ÉS ZAYMUS VINCE
VERSENYSZERVEZŐK

A KDNP SPORTBIZOTTSÁGA

Elhunyt
Lántzky 
László József
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