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Emléktáblát avattak
Kovács K. Zoltán

tiszteletére 
Mosonmagyaróváron
Emléktáblát avattak március 23-án
Kovács K. Zoltán, a KDNP rendszer-
váltás utáni újjászervezésében fontos
szerepet betöltő egykori politikus tisz-
teletére Mosonmagyaróváron. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a párt
elnöke a nyugdíjas agrárszakemberek
találkozója keretében tartott esemé-
nyen azt mondta: Kovács K. Zoltán
megmutatta, hogy lehet hiteles ke-
resztényi életet élni politikusként.

Semjén Zsolt előadásában áttekin-
tette a diplomáciai kapcsolatok elmúlt
huszonöt évének és a kétoldalú megál-
lapodások megkötésének gyakorlatát és
azt mondta: a szentszéki-magyar vegyes
bizottság az elmúlt években olyan ered-
ményeket ért el, ami lehetővé teszi, hogy
a katolikus egyház a hitéleti tevékeny-

ség mellett az oktatás, az egészségügy, a
szükséget szenvedőkről való gondosko-
dás terén, illetve a közjó előmozdításában
is mind nagyobb szerepet vállalhasson. 

Ez pedig az egész magyar társadalom
javát szolgálja. Kitért arra, hogy a 2010-
es kormányváltást követően immár ne-
gyedszerre újraindult a vegyes bizottsági
munka.  Első eredményként 2010. 
december 27-én a kormány és a Magyar

Katolikus Püspöki Konferencia megál-
lapodást írt alá – az 1997-es vatikáni
megállapodás keretein belül –, amely
rendezte a járadék-kiegészítést a katoli-
kus egyház számára, az egyházi oktatási
és szociális intézményeknek járó – ám
az előző kormány által a Vatikáni
Szerződést sértő módon ki nem fize-
tett – összegek kifizetését. 

Kovács K. Zoltán politikai érdek-
lődésének engedve nézett olyan párt
után, amely a hitvallásának megfe-
lelt, ahol megtalálta a keresztényi, a
szociális és a nemzeti elkötelezettsé-
get, ilyen párt volt az akkori De-
mokrata Néppárt (DNP) – mondta
kormányfő-helyettes.

Hangsúlyozta: a politikus nem
azért választotta az emigrációt 1949-
ben, hogy kényelmes életet éljen,
hanem hogy a DNP értékeit meg
tudja menteni egy olyan időre, ami-
kor azt majd újra lehet éleszteni. Az
ő emigrációjának a lényege az volt,
hogy megmutassa a szabad világnak:
a DNP soha nem lesz társutas párt,
soha nem fogja megtagadni saját ér-
tékeit – jelentette ki a Keresztényde-
mokrata Néppárt elnöke.

Semjén Zsolt kitért arra, hogy a
magyaróvári születésű politikus
mindig is tudta, mi a magyar való-
ság, mert nem szakadt el hazájától.
Ezért is tudott a rendszerváltás után
a párt újjászervezésében a segítsé-
gükre lenni, és olyan háttérszerepet
betölteni, amelynek révén a KDNP
az Antall-kormány idején kormány-
párt lett.

– Folytatás a 2. oldalon – – Folytatás a 12. oldalon –

– Folytatás a 4. oldalon –

A kereszténység nemzetmegtartó erő

Teljes körű tisztújítást tartott március
21-i ülésén a Kereszténydemokrata Nép-
párt Országos Választmánya. A grémium
tagjai újra Semjén Zsoltot választották
meg elnöknek, alelnököknek Bagdy Gá-
bort, Hargitai Jánost, Harrach Pétert,  Rét-
vári Bencét, Seszták Miklóst, Simicskó

Istvánt, Soltész Miklóst. Tiszteletbeli
elnök lett Surján László, az Országos Vá-
lasztmány elnöke Latorcai János. 

Az eseményen adta át Semjén Zsolt
és Mészáros József, a Barankovics Ist-
ván Alapítvány kuratóriumának el-
nöke a Barankovics-emlékérmeket. 

Az elismerést Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter és Párkányi Fe-
renc kapta. Idén először ismerték el
oklevéllel a kereszténydemokráciáért
végzett áldozatos munkát, ezúttal Déry
Zoltánét és Dárday Vilmosét.

Magyarország számára a kereszténység nemzetmegtartó tényező is – emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke április 14-én, a Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak történetéről rendezett nemzetközi
konferencián Budapesten. Magyarországnak felelőssége van abban, hogy az országok közösen adjanak válaszokat a vi-
lágot érő kihívásokra, a kormány ezért keresztény külpolitikát folytat – fejtette ki Szijjártó Péter.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Európában elfogadott 
a KDNP családi 
csődvédelmi javaslata

Közösségépítés 
és stabil 
értékrend

Hosszú távon 
életforma lesz
a szabad vasárnap

Nincs szükség 
az állampolgársági
törvény szigorítására

Teljes tisztújítást tartott az Országos Választmány
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A kereszténység nemzetmegtartó erő

Ferenc pápa kihirdette a rendkívüli szentévet Semjén Zsolt fogadta 
Vietnam legfőbb ügyészét

A kormány azután úgy alakította át
a vonatkozó jogszabályokat, hogy meg-
feleljenek az egyenlő finanszírozás el-
vének, és így a közfeladatot ellátó
egyházi intézmények – az iskoláktól a
kórházakon át a múzeumi gyűjtemé-
nyekig – ugyanolyan támogatást kap-
hassanak, mint az ugyanilyen állami és
önkormányzati intézmények, azaz ne
szenvedjenek diszkriminációt.

A 2012 októbere és 2013 júniusa
között megtartott hat vegyes bizottsági
ülés során öt főbb témakörben szüle-
tett egyetértés: így arról, hogy 2010
decemberében a kormány és az Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia
által aláírt megállapodás releváns ré-
szei beépülnek a nemzetközi szerző-
désbe, ami 5,3 milliárdos forrást
jelentett, valamint arról, hogy a Pápai
Magyar Egyházi Intézet státusát, mű-
ködésének feltételeit nemzetközi szer-
ződésben rögzítik. Egyetértés született
arról is, hogy a magyar állam bizto-
sítja: az egyház közcélú tevékenysége
és intézményei a hasonló tevékenysé-
get folytató állami és/vagy helyi ön-
kormányzati intézményekkel azonos
mértékű költségvetési támogatásra
lesznek jogosultak, s biztosítják a sze-
mélyi jövedelemadó (szja) tényleges
egy százalékának felosztását az egyhá-
zak (és a kiemelt költségvetési cél) kö-
zött. Az állam fedezetet nyújt továbbá
a katolikus egyház által végzett hittan-
és erkölcstanoktatásra, beleértve mind
a kötelező, mind a fakultatív hitokta-
tást. Semjén Zsolt emlékeztetett: az

1997-es vatikáni megállapodást módo-
sító új egyezményt 2013. október 
21-én Alberto Bottari de Castello nun-
ciussal írta alá a Parlamentben, s az
2014. február 10-én, a ratifikációs ok-
mányok cseréjével hatályba is lépett.

A miniszterelnök-helyettes rámuta-
tott: a katolikus egyház független az ál-
lami hatalomtól, saját autonómiával bír,
amelyet a történelemben mindig is
büszkén védelmezett, önmeghatározása
szerencsés módon találkozik a demok-
ratikus államok manapság általánosan
elfogadott hozzáállásával. Semjén Zsolt
idézte az Alaptörvényt is, miszerint
állam és a vallási közösségek különvál-
tan működnek, a vallási közösségek ön-
állóak. Hozzátette: a kérdés manapság
nem is annyira a különválasztás, az ön-
állóság, hanem sokkal inkább a két fél

együttműködésének lehetősége és
módja. Az egyház csak az államtól van
elválasztva, de nem a társadalomtól, sőt,
küldetése ugyanahhoz a társadalomhoz
szól, amelynek szolgálatára az állam
létrejött.

Erdő Péter bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesti érsek köszöntőjében
hangsúlyozta: Magyarország és az
Apostoli Szentszék kapcsolatai évez-
redes múltra tekintenek vissza, és ez
mindig az egyik jelentős összetevője
volt Európa politikai egyensúlyának
és kulturális arculatának. A bíboros
több történelmi eseményt idézett fel,
amelyek összefonták Magyarország és
a Vatikán történelmét. Emlékeztetett
arra is, hogy a náci diktatúrát követő
szovjet uralom kiutasította a nunciust
Budapestről, így a Szentszék és Ma-

gyarország közti diplomáciai kapcso-
latok megszakadtak. 1990-ben a dip-
lomáciai kapcsolatok 25 évvel ezelőtti
helyreállítása jelképes értékű volt, je-
lezte Magyarország visszatalálását a
nyugati népek családjába. Erdő Péter
kiemelte: ma is értékes az Apostoli
Szentszék magyarországi munkája, hi-
szen nemcsak a magyar egyház és tár-
sadalom munkáját segíti, hanem
hozzájárul a magyarság és a szomszé-
dos népek megbékéléséhez és együtt-
működéséhez is.

Alberto Bottari de Castello nuncius
köszöntőjében felidézte, hogy a Szent-
szék és Magyarország közötti kapcso-
latok mintegy ezer évre nyúlnak
vissza, és a diplomáciai kapcsolatok-
nak voltak jó és nehéz pillanatai egy-
aránt. Most azért vannak itt, hogy em-
lékezzenek, ünnepeljenek és megerő-
sítsék az együttműködésre irányuló
akaratukat.

Paul Richard Gallagher, a Szentszéki
Államtitkárság államközi kapcsolato-
kért felelős államtitkára előadásában 
kiemelte: 1990-től a katolikus egyház
intézményeivel, munkájával hozzájárul
Magyarország morális építkezéséhez.
Kitért arra, hogy a keresztény örökségre
hivatkozik a magyar Alaptörvény is, a
keresztény értékeken alapul annak meg-
szövegezése. 

A konferencián felszólalt Balog
Zoltán, az Emberi Erőforrások mi-
nisztere, Szíjjártó Péter, külgazdasági
és külügyminiszter, részt vettek a dip-
lomáciai testület képviselői, jelen volt
Schmitt Pál, volt államfő, Boross
Péter, egykori kormányfő.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke áp-
rilis 22-én a Parlamentben fogadta NGUYEN Hoa Binht, 
Vietnám legfőbb ügyészét, aki Polt Péter legfőbb ügyész meg-
hívására tartózkodik hivatalos látogatáson Magyarországon. 

A tárgyalás során a kormányfő helyettese méltatta a két ország
dinamikusan fejlődő gazdasági és kulturális kapcsolatait,
utalva a közlemúltban Hanoiban tett hivatalos látogatása 
tapasztalataira.

Biztosította vietnámi vendégét, hogy Magyarország szíve-
sen fogad az ázsiai országból érkező egyetemi hallgatókat, akik
ösztöndíjas képzés keretében folytathatnak jogi tanulmányokat
és szerezhetnek diplomát egyetemeinken. Méltatta a korábban
hazánkban különféle szakterületeken végzett vietnámi szak-
emberek helyi elismertségét, akik országukban jelentős 
beosztásokban dolgozva erősítik kapcsolatainkat.

– Folytatás az 1. oldalról –

Semjén Zsolt április 14-én parlamenti hivatalában fogadta 
Paul Richard Gallaghert, a Szentszéki Államtitkárság államközi 

kapcsolatokért felelős államtitkárát

FORRÁS: KDNP.HU

A Szent Kapu előtt egy apostoli protonotárius
felolvasott néhány jelentősebb részletet a bullá-
ból, este pedig Ferenc pápa vezette az isteni ir-
galmasság vasárnapjának első vesperását. Ennek
során átadta a világegyház hat képviselőjének a

dokumentum egy-egy példányát. Az isteni irgal-
masság ünnepe elválaszthatatlanul kapcsolódik
Szent II. János Pálhoz, aki az ünnepet bevezette,
továbbá Szent Fausztina Kowalskához, az isteni
irgalmasság apostolához.

A rendkívüli szentév december 8-án kezdődik
és 2016. november 20-ig tart majd. Az esemény-
sorozattal a II. vatikáni zsinatról emlékeznek
meg, és az ott született döntések megvalósítását
akarják elősegíteni: a december 8-i kezdési idő-
pont a zsinat befejeződésének 50. évfordulója.

Ferenc pápa 2013. március 13-i megválasztá-
sának második évfordulóján a Szent Péter-bazili-
kában jelentette be, hogy rendkívüli szentév
megtartását tervezi. A szentév az idén október-
ben a családról rendezendő rendes püspöki szi-
nódust követi.

Ez lesz a 30. szentév az egyház történetében.
Az egyház hagyománya szerint rendes szentévet
minden 25. vagy 50. évben tartanak. Rendkívüli
szentévet az egyházfő különleges alkalomból hir-
dethet meg.

Ferenc pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának előestéjén, április 11-én a Szent Péter-bazilika át-
riumában hozta nyilvánosságra az irgalmasság jubileumát meghirdető „Misericordiae vultus”,
„Az irgalmasság arc” kezdetű bullát. A rendkívüli szentév december 8-án kezdődik és 2016. novem-
ber 20-ig tart majd. Az egyház hagyománya szerint rendes szentévet minden 25. vagy 50. évben tar-
tanak. Rendkívüli szentévet az egyházfő különleges alkalomból hirdethet meg.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Európában elfogadott a KDNP
családi csődvédelmi javaslata

Az EPP elnöksége márciusban be-
fogadta a tervezetet. Pontosítást kértek
abban a tekintetben, hogy láthatóan
váljanak külön a magáncsődök okai
(ország-specifikus sajátosságok: Ro-
mánia, Lengyelország, Magyaror-
szág), illetve, hogy az országonként
alkalmazott egyedi megoldások hasz-
nálható részeinek átvételére szülessen
ajánlás. A további egyeztetés április
közepén az EPP szociális és gazdasági
munkacsoportjában zajlott. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt nemzetközi
titkára, Pálffy István olyan szövegja-
vaslatot készített, amely a családok
csődtől való megvédésének legjobb
gyakorlatait kérte támogatni a Nép-
párttól és az Európai Bizottságtól. A
néppárti szakbizottság vita nélkül el-
fogadta az újabb tervezetet, így a

KDNP-javaslat elfogadása az Európai
Néppárt júniusi ülésén várható. A do-
kumentum elfogadottsága reményt
keltő, így a hazai törvényjavaslat vitá-
jában már most lehet a pozitív nem-
zetközi fogadtatással érvelni.

Az Európai Néppárt októberben
kongresszust is rendez, amelyen a Ke-
reszténydemokrata Néppártot Semjén
Zsolt elnök képviselheti. A kongresz-
szusra előkészített alapdokumentum
vitájában a KDNP részéről beadott hat
módosító indítvány közül elfogadták a
keresztény értékek erőteljesebb hang-
súlyozását, a keresztény kultúra elleni
közel-keleti radikális iszlamista terro-
rista pusztítás elítélését. Két másik ja-
vaslat, a liberális demokráciára való
hivatkozást elutasító, illetve az ener-
giaügyekben való döntést fenntartó
módosítás más, hasonló szövegezéssel
került a végleges dokumentumba. El-
vetették ugyanakkor a nemzeti közös-
ségek autonómiájának elismerésérére
vonatkozó kiegészítést azzal, hogy
egyéb hivatkozásokban szerepelnek az
etnikai kisebbségek jogai és politikai
elfogadottságuk.

A magyar néppárti EP-képviselők
elfogadhatatlannak tartják, hogy az Eu-
rópai Bizottság olyan céget bízzon meg
ezzel a feladattal, amelyik köztudottan
egy párt vezetőjéhez – jelen esetben
Gyurcsány Ferenchez – köthető. Sze-
rintük az Európai Bizottság ezzel meg-
sérti a pártpolitikai függetlenség elvét.

A Fidesz-KDNP pártszövetség kép-
viselői minden lehetőséget meg fognak
ragadni, hogy a megbízás részleteire
fény derüljön, illetve megvédje a ma-
gyar érdekeket a fejlesztési programok
tervezése és végrehajtása kapcsán – 
olvasható a közleményben.

A képviselőcsoport egyfelől azt kér-
dezte az Európai Bizottságtól, ki, miért
és mikor döntött arról, hogy az uniós ja-

vaslattevő-végrehajtó intézmény által
korábban önállóan készített tanulmá-
nyok készítését kiszervezzék, valamint
hogy pontosan mekkora összegért, kik
és milyen eljárásban bízták meg a mun-
kával az Altus vezette konzorciumot.
Arra is választ várnak a magyar nép-
párti EP-képviselők, hogy a brüsszeli
testület milyen megfontolások alapján
tartotta alkalmasnak a feladatra a kon-
zorcium egyes cégeit, közöttük a mind-
össze négy főt foglalkoztató Altus
Zrt.-t, mint konzorciumvezetőt.

Végezetül pedig azt kérdezték az
Európai Bizottságtól, vajon a döntés-
hozók ismerték-e az Altus Zrt. párt-
politikai kötődését, valamint – ahogy
a közlemény fogalmaz – korábbi
kétes ügyleteit.

Megfelelően halad a Kereszténydemokrata Néppárt csődvédelmi határozatá-
nak megvitatása az európai jobboldali pártszövetség fórumai előtt. Az Európai
Néppárt választmánya elé a KDNP részéről Pálffy István tavasszal terjesztette
be állásfoglalás-tervezetét, amely a csődvédelmi törvény családokat segítő szel-
lemének megfelelően az európai adósok helyzetének megkönnyítésével, az eu-
rópai szegénységgel és leszakadással, a növekvő jövedelmi különbségekkel
foglalkozik. A határozattervezet elfogadása esetén ismét egy KDNP-s törvény-
javaslat eredményeit lehet nemzetközi téren sikeressé és példaértékűvé tenni.

Az EB-hez fordul a Fidesz-KDNP 
pártszövetség EP-delegációja

A Fidesz-KDNP pártszövetség európai parlamenti képviselőcsoportja április
22-én írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az Altus Zrt.-nek az EU
2014 és 2020 közötti fejlesztési programjaira vonatkozó megbízása kapcsán. 
A képviselőcsoport választ vár arra az Európai Bizottságtól, ki, miért és mikor
döntött arról, hogy az uniós javaslattevő-végrehajtó intézmény által korábban
önállóan készített tanulmányok készítését kiszervezzék, kik és milyen eljárás-
ban bízták meg a munkával az  Altus vezette konzorciumot.

A VfJ szervezet a brit keresztény
közvéleményt aktívan formáló, az alap-
vető emberi jogok, a vallásszabadság,
magzati élet, a hátrányos helyzetű társa-
dalmi rétegek, valamint a méltóságuk-
ban sértett keresztény hitű személyek
védelméért, továbbá az emberkereske-
delem és a prostitúció ellen síkra szálló
think-tank, amely az európai keresztény

politikai lobbi egyre növekvő brüsszeli
ernyőszervezete, a Christian Political
Foundation for Europe (CPFE) tagje-
löltje is egyben. A neves angolszász elő-
adók soraiban az eseményen számos
amerikai és brit tudományos szakember,
keresztény aktivista, ENSZ emberi jogi
munkatárs, jogász, valamint az anglikán
egyház képviselői vettek részt.

A konferencia margóján a szorosabb
nemzetközi szakmai– így a KDNP Kül-
ügyi bizottságával is kialakítandó –
együttműködésről tárgyaló elnök felszó-
lalásában beszámolt az alapvető emberi
és szabadságjogok európai és uniós ga-
ranciáiról, átfogó kitekintésben, hangsú-
lyozva, hogy az Európai Unió Alapjogi
Chartája, valamint Az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló
Egyezmény rendelkezéseit számos tag-
ország, így hazánk is beépítette az ál-
lampolgári jogai közé. Lényeges, hogy
nemzetközi összefogásban, kontinens-
szerte tudatosítsuk, milyen európai jogi
alapokra támaszkodik keresztény-kon-
zervatív értékeink védelme és azok tár-
sadalmi-politikai érvényesítés. Lényeges
a közvélemény irányába történő tuda-
tosság erősítése. Fontos hangsúlyt kapott
a kontinens polgárainak mindennapjait
is befolyásoló, az individualista ideoló-
giára épülő, határtalan bal-liberális poli-
tikai lobbi előretörése, amely az emberi
méltóság és az alapvető emberi és sza-
badságjogok jelenleg is törékeny hely-
zetét csak tovább veszélyezteti
Európában és globális viszonylatban
egyaránt.

Danku Péter beszédében hangsú-
lyozta, hogy messze nem elég értékeink
hangzatos európai deklarálása, egyre in-
kább tettekben megvalósuló keresztény-
konzervatív érdekérvényesítésre van
szükség a nemzetközi kormányzati kap-
csolatok, valamint parlamentáris és civil

diplomácia berkei-
ben a Tanács, az EP
és egyre inkább az
ENSZ globális fó-
rumain. Rámuta-
tott, beszédes példa
az a „keresztény
diplomácia”, amely
többek között az

EP Lunacek-, illetve Estrela- jelentése,
valamint az egyenlő bánásmód európai
uniós irányelv újabb módosításáról
szóló, a liberális eszméknek rendkívül
tág teret adó bizottsági kezdeményezés
folyamatában zajlik, felhasználva a ke-
resztény gondolkodású diplomatáink és
aktivistáink informális kapcsolatrend-
szerét a tanácsi munkacsoportokon és
EP képviselői hálózatunkon belül,
mindezen liberális politikai kezdemé-
nyezések kiderítésére és hatékony ellen-
súlyozására.

A londoni előadáson elhangzottak
kelet-európai kontextusban is érdemi
meghallgatást nyertek március 21-én Ki-
jevben, ahol a civil társadalom, a de-
mokratikus fejlődés és a V4 partnerség
témakörében szólalt fel Danku Péter a
Skills Academy meghívására. Rámuta-
tott, Ukrajna alapja az integráció és terü-
leti szuverenitás, s a társadalom kollektív
érdekeinek az előtérbe helyezése, ahol a
közös európai gondolkodás és a Keleti
Partnerség kínálta szakmai lehetőségek
kihasználása, egyúttal a keresztény-kon-
zervatív értékek képviselete lehet az or-
szág civil társadalmi fejlődésének és
prosperitásának egyedüli biztosítéka.

Danku Péter elmondta, a KDNP új-
jáalakult Külügyi bizottsága kiemelt cél-
ként kezeli a pán-európai keresztény
politikai mozgalmakban, nemzetközi
civil szerveződésekben és kezdeménye-
zésekben való részvételt. Egyúttal elhi-
vatottságának érzi az európai és globális
liberális lobbifolyamatban a hatékony
nemzetközi monitoring felállítását, to-
vábbá akut ügyekben (lásd egyenlő bá-
násmód irányelv, TTIP megállapodás,
ISIS elleni fellépés) a szakbizottságok-
nak kulcsszerepe, egyúttal teljes 
létjogosultsága van kontinensünk és tár-
sadalmunk jelentős horderejű döntéseit
illetően ágazati, szakmai álláspontjukat
kialakítani. A keresztény politikai
együttműködés és érdekérvényesítés eu-
rópai és globális perspektívájának fenn-
tartására, további kiszélesítésére
rendkívül fontos a pártunk kijárt és még
kellőképpen ki nem használt nemzetközi
csatornáit felhasználni – emelte ki.

Nemzetközi keresztény konferenciákon
a KDNP Külügyi bizottságának elnöke

Danku Péter a közelmúltban újjáalakult KDNP Külügyi szakbizottsága elnö-
keként, valamint a Barankovics Alapítványt is tagjai között számon tartó 
Európai Keresztény Politikai Alapítványt kurátorként képviselve kapott meg-
hívást és tartott beszédet a brit Voice for Justice keresztény jogvédő intézet
március 12-én Londonban megtartott The Case for Christian Freedoms,
800 years since Magna Carta című nemzetközi konferenciáján, majd március
21-én Kijevben aSkills Academy meghívására, ahol a civil társadalom, 
a demokratikus fejlődés és a V4 partnerség volt a téma.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU
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Teljes tisztújítás tartott az Országos Választmány
– Folytatás az 1. oldalról –

A KeresztényDemokrata Néppárt
Országos Választmányának március
21-én tartott ülését Latorcai János, a
testület elnöke nyitotta meg. „Ez a

választmányi ülés a munka ülése.
Azért vagyunk itt, hogy felelős dön-
tések szülessenek”– mondta, majd
hozzátette: „ma nemcsak az elmúlt
négy év elvégzett munkájáról ka-
punk tájékoztatást, de az előttünk
álló öt év irányvonalát is meg kell
határoznunk”.

A SZABADSÁG ÉPÍT 
ÉS HASZNÁL

A szokásoknak megfelelően az ülés
lelkészi felvezetőkkel kezdődött.
Varga László református püspök he-
lyettes beszédének középpontjában a

szabadság értéke állt. Mint mondta,
a szabadság kérdése nemcsak az
egyén, a társadalom, a közösségek
életét határozza meg, de a politikáét
is. „Mi a szabadság kísértése? Hol
van a határ a szabadság vonatkozá-
sában?” – tette fel a kérdést, majd
így folytatta: „Az igazi szabadság
épít és használ. Épít engem, használ
nekem, de használ embertársainknak
is. Soha nem nézi a maga hasznát,
annál inkább a másikét.”

AKIRE TÖBBET 
BÍZNAK, ATTÓL TÖBBET IS

KÖVETELNEK
„Áldott, aki jön az Úr nevében” –

ezekkel a szavakkal köszöntötte az
egybegyűlteket Bábel Balázs, kalocsa-
kecskeméti érsek tisztelegvén ezzel
Szent Benedek előtt, akit március 
21-én ünnepel a katolikus egyház. Be-
szédében korunkat és hazánk helyzetét
a római birodalom bukásának idejéhez
hasonlította, amikor is tekintély nélkül

maradt Európa. „Pedig tekintélyre
szükség van, és kitől is tudhatnánk
meg jobban, hogy mit is takar a foga-
lom, mint Nursiai Szent Benedektől”
– mondta, majd így folytatta: „Európa
védőszentjének jelmondatát, Ora et la-
bora, vagyis az Imádkozzál és dolgoz-
zál jelmondatot mindenki ismeri, ám
a szavak jelentőségén nem szoktunk
túl gyakran gondolkodni, pedig Bene-
dek e gondolat mentén rakta le Európa
szellemi alapjait. A kézműves munkát,
a kétkezi munkát elfogadottá tette a
római patríciusok szemében, a máso-
lás, az írás szorgalmazásával, a művé-
szetek pártolásával pedig megnyitotta
az utat a műveltség felé. Bábel Balázs
ezután röviden idézett Szent Benedek
azon tanításából, amely a mindenkori
leendő apátokat és vezetőket készíti
fel feladatukra. Mint mondta, nem
nehéz a szent szavait átfordítani saját
használatunkra: „akire többet bíznak,
attól többet is követelnek”. Ahhoz,
hogy egy vezető el tudjon számolni a
reá bízott lelkekkel, hogy „áldott le-
gyen és ne átkozott”, meg kell tanulnia
bánni az emberekkel: kivel-kivel a jel-
leme szerint. A fogékonyaknak ele-
gendő a szó, a keményebb szívűeknek
azonban tettekkel kell bizonyítanunk.
Gyöngédségre és erőre egyaránt szük-
sége van a jó vezetőnek, és meg kell
tanulnia, hogy egyiket nem szeretheti
jobban a másiknál, és mindenkit ér-
deme szerint ítélhet csupán. 

Bábel Balázs beszéde után adta át
Semjén Zsolt elnök és Mészáros 
József, a Barankovics István Alapít-

vány kuratóriumának elnöke a Baran-
kovics-emlékérmet Varga Mihálynak
és Párkányi Ferencnek. A kitüntetést a
Kereszténydemokrata Néppárt Orszá-
gos Elnöksége és a Barankovics 
István Alapítvány kuratóriuma ítéli
oda olyanoknak, akik a keresztényde-
mokrata értékrendért és hazánk fel-
emelkedéséért vívott küzdelemben
kimagasló érdemeket szereztek.

A laudációkat követően Latorcai
János elmondta, régóta igényként ve-
tődött föl, hogy azon személyeknek,
akik a párton belül meghatározóan
sokat tevékenykednek, elismerést ad-
janak. Ezért hagyományt teremtve,
ezen túl minden évben átadnak egy-
egy elismerő oklevelet az arra érde-
meseknek, akik elkötelezettségükkel,
hitükkel, munkájukkal példát állít-
hatnak minden kereszténydemokrata
elé. Az első okleveleket Dárdai és 
Vilmos Déry Zoltán vehette át.

EGY MEGHATÁROZÓ 
ÉRTÉKREND SZERINT 

CSELEKEDNI
„Kálvinista tartózkodással foga-

dom ezt a kitüntetést, de valójában
meg vagyok hatva. Úgy érzem
magam, mint akinek az életében hirte-
len különböző idősíkok metszik egy-
mást. Hithű reformátusként, volt
presbiterként, felelős politikusként, de
legfőképpen négygyermekes család-
apaként vallom, hogy az ember élet-
ében csak egy meghatározó értékrend
szerint élhet és dolgozhat. Ennek az
értékrendnek kell áthatnia, egybetar-
tania életének különböző idősíkjait.”
– mondta Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter a Barankovics-emléké-
rem átvételét követően. A gazdasági
miniszter Barankovics Istvánt meg-
idézve folytatta: a kereszténység a lé-
tezés nem egyik, vagy másik, hanem

kizárólagos formája.„Engedjék meg,
hogy munkámhoz kötődve beszéljek
erről” – mondta Varga Mihály, majd
kifejtette, hogy a kormány gazdaság-

politikája nem pusztán azt jelenti,
hogy némely hozzáértő vagy hozzá
nem értő közgazdász gondol valamit a
magyar gazdaság állapotáról és kita-
lálja, hogy mit kell tenni. Ez nem ele-
gendő – szögezte le a miniszter, majd
hozzátette: a gazdaságpolitika dönté-
seinket társadalompolitikai és emberi
szempontoknak is át kell hatniuk, kü-
lönben képtelenek lennénk kezelni a
felmerülő problémákat, enélkül ko-
moly gazdaságpolitikus nem tud ered-
ményeket elérni, enélkül nem lennénk
méltóak a bizalomra. 

„Emberként mindig törekszünk arra,
hogy jobb emberré váljunk, ami azt is je-
lenti egyben, hogy a közösséget jobb kö-
zösséggé formáljuk” – mondta a
gazdasági miniszter, hozzátéve: ha ezzel
a szemlélettel közelítünk a gazdaságpo-
litikai kihívásokhoz, azok felé a problé-
mák felé, amelyeket részben örököltünk
vagy pedig a külső vagy belső körülmé-
nyek elénk hoznak, jó és elfogadható
döntéseket tudunk hozni. „Német László
szavaival: emelkedő nemzet. Nem lehet
más célunk: jobb ember, jobb ország,
jobb nemzet megteremtése” – mondta
Varga Mihály.

A nemzetgazdasági miniszter rövi-
den ismertette az elmúlt öt év kor-
mányzásának eredményeit, illetve
további céljait. Elmondta, hogy Ma-
gyarországon 420 ezerrel nőtt a fog-
lalkoztatottak száma, 5% fölötti
növekedés tapasztalható a fogyasztás-
ban, amihez jelentős mértékben járul-
tak hozzá olyan intézkedések, mint a
devizahitelek kivezetése, a rezsicsök-
kentés és a 3% os reálbérnövekedés.
„Legutóbb a hatvanas években történt
meg velünk, hogy Magyarországon
nincs infláció.” – mondta a miniszter,
majd hozzátette: hogy ezeket az ered-
ményeket, tendenciákat hosszabb
távon is meg kell tartani. A kormány
gazdaságpolitikai irányvonalaiból az
innovációt, a kutatásokat és a beruhá-
zások fontosságát emelte ki.

„»Tisztes jólét, amit a munka biz-
tosít, szabadság, amely nem ismer el-
nyomást és nemzeti függetlenség,
amely nem sért senki mást« – ez az or-
szág, amelyet építeni akarunk, ami po-
litikus ként feladatunk, hivatásunk”–
foglalta össze a célokat Varga Mihály
Barankovics István szavaival, hozzá-
téve: a kormány az eredményeit nem
tudta volna elérni, ha nem kezeli az or-
szág életét jelentősen meghatározó
rossz tendenciákat. A miniszter itt a
demográfia adatait említette. Mint
mondta: munkánk egyik meghatározó
pillére, középpontja volt már 1998 és
2002 között is a család. A baloldali
kormányokkal ellentétben, mi nem az
egyén jogait, érdekeit tartjuk szem
előtt, hanem a családokét – hangsú-
lyozta a miniszter, majd a családi adó-
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kedvezmények eredményeit említette,
illetve a lakhatás, a lakáshoz való hoz-
zájutás támogatását, amely kedvez-
ményeket igyekeznek folyamatosan
kiterjeszteni, például a használt lakás-
okra, illetve a kétgyermekes és az egy
gyermekes családok adókedvezmé-
nyeinek növekedését. Mint mondta, a
gyermekfelnevelés áldozatvállalással,
sok-sok munkával jár, aminek értéke
mindannyiunké. Ezt szeretné a kor-
mány valamiképpen figyelembe
venni, honorálni.

„Hogy mikor látszik mindennek az
eredménye?” – tette fel a kérdést a mi-
niszter. Válaszában elmondta, hogy a
kedvező hullámok teljes nagyságuk-
ban csak évek múlva lesznek valóban
láthatóak, érzékelhetőek.

A kormányzás másik középpontjá-
ról, a foglalkoztatásról szólva meg-
osztotta a hallgatósággal azt a hírt,
miszerint nemrégiben Szabolcs Szat-
már-Bereg megyében az emberek
azért tüntettek a polgármesteri hivatal
előtt, hogy vegyék be őket a közmun-
kába. Elmondása szerint, egyelőre
más eszköz nincs a kormány kezében
ahhoz, hogy a segélyen élés méltatlan
helyzetét felszámolja. A gazdasági mi-
niszter külön kiemelte, hogy ennek a
programnak a mentális része igazán
jelentős, amiről igen kevés szó esik.
Elmondása szerint, minden embernek
alapvető igénye az, hogy érezze, érté-
kes munkát végez, hogy a munka nem
pusztán fáradtság, hanem önbecsülést
ad, tudást, örömöt és közösségi em-
berré formál. A közösség pedig – fo-
galmazott Varga Mihály –
alkalmazkodást kíván, cserébe viszont
segít is, hiszen a munkahelyen infor-
mációkat cserélünk, tanácsokat, segít-
séget kapunk és nyújtunk egymásnak. 

A kis és közepes vállalkozások tá-
mogatása kapcsán a nemzetgazdasági
miniszter elmondta, hogy a itt a kor-
mány nem „csak” a munkahelyterem-
tést támogatja, hanem a
kockázatvállalást, a kezdeményező-
készséget, amely saját egzisztenciát
kíván teremteni. Hangsúlyozta a
munka becsületének a helyreállítását,
és felidézte az 1945 utáni nyugat-
német sikereket, a két világháború
előtti Magyarország világát, ahol egy
jó mesterember éppen olyan megbe-
csülésnek örvendett, mint egy jó
ügyvéd. „A szakképzés átalakításával
ezt kívánjuk helyreállítani” – jelentette
ki, majd beszélt azokról az érthető, ám
rossz beidegződésekről, ami ezt a
munkát hátráltatja. „Mindenki azt sze-
retné, ha a gyermeke tovább tanulna,
de higgyék el egy jó szakma többet ér
egy rossz diplománál.”

Varga Mihály hangsúlyozta: a ke-
reszténydemokraták és a Fidesz szö-
vetségben dolgoznak, és neki
személyesen is – hívő ember lévén –
mindig zsinórmértéket jelentett és je-
lent ezután is a KDNP munkája, és a
kereszténydemokraták is mindig szá-
míthatnak az ő munkájára. 

A FRAKCIÓ HELYTÁLLT, 
A MUNKÁJÁT ELVÉGEZTE
Harrach Péter, a KDNP frakcióve-

zetője beszédében leszögezte: „rea-
lista szeretnék lenni. A tények hol jók,
hol rosszak.” A frakció feladata éppen
az, ami a párté, képviselni a keresz-
ténydemokrácia értékrendjét – mondta
Harrach Péter, majd így folytatta: ám
nem mindegy, milyen körülmények
között dolgozik az ember. Elmondása
szerint a parlamenti munka során a
legkisebb ellenzéki pártnál lehet
irányvonalat felfedezni, és tárgysze-
rűek, felkészültek, amilyennek lenni
kell. A másik két szélsőséges ellenzéki
párt viszont a politikai bulvár szintjére
süllyedt. Nem tárgyilagosak, sőt! A
helyzetet súlyosbítja az őket képviselő
média és az általuk verbuvált, hangu-
latba hozott tüntetőcsoportok. „Ez a
hármas nehézzé teszi a munkánkat” –

fogalmazott Harrach Péter, hozzátéve:
az igazság kimondása nehéz, maga-
biztosság, erő és belső meggyőződés
nélkül lehetetlen. „Mi, akik ezt
mégis nap mint nap megtesszük” –
mondta Harrach Péter – „alaptalan
vádaskodásoknak, csúsztatásoknak,
gyűlölködésnek vagyunk kitéve. El
kell viselnünk a méltatlanságot, a
keresztényellenes hangnemet, gú-
nyolódásokat.”

„Optimizmusra is van okunk” – je-
lentette ki a frakcióvezető, kiemelte: a
Fidesz–KDNP szövetségének eredmé-
nyességét, és hangsúlyozta, hogy amíg
ez a szövetség ilyen jól működik, a ke-
reszténydemokraták hűséges tagjai
maradnak. Az optimizmus másik oka-
ként a frakció tevékenységét jelölte
meg Harrach Péter: „a frakció 
helytállt, a munkáját elvégezte.”

A frakcióvezető a fiatalokat aláza-
tosságra intette, mondván: ambíció-
juk, magabiztosságuk kívülről
gyakorta gőgnek tetszik, és ez bizony
konfliktusok forrása lehet.

MINDEN 
PROGRAMPONTUNKAT
MEGVALÓSÍTOTTUK

Semjén Zsolt beszédét az önmeg-
határozás fontosságával kezdte. Mint
mondta „erre azért van szükség újra és
újra, mert könnyen elveszíthetjük

identitásunkat”. Varga Laci bátyánkat
idézve a pártelnök hangsúlyozta, hogy
a „politika a kompromisszumok mű-
vészete, és aki erre képtelen, az szak-
mailag alkalmatlan, aki pedig elvi
kérdéseket ad fel, az erkölcsileg”. 

„Kik vagyunk mi, mi a helyzet a
politikai szituációban, amiben élünk,
mik a céljaink és mik az ehhez szük-

séges eszközök?” – tette fel a kérdést
Semjén Zsolt, majd kijelentette: az
egyetlen történelmi párt, az egyetlen
világnézeti párt és az egyetlen keresz-
tény-szociális párt.

Történelmi – mondta a miniszterel-
nök-helyettes –, mégpedig olyan tör-
ténelemmel, amelynek minden eleme
vállalható. Barankovics István pártja a
német megszállás idején született a
nyilasokkal szemben, majd a szovjet
megszállás idején újjászerveződött, és
1947-ben meg is nyerte az országgyű-
lési választásokat, amit csak csalás
árán kék cédulákkal tudtak tőlünk el-
venni. „Képzeljék el, ha akkor Baran-
kovics István lett volna Magyarország
miniszterelnöke. Egy magyar Ade-
nauer lehetett volna, és ma biztosan
nem itt tartanánk.” Nem szerencsés
dolog a büszkeség, de hol vannak ma
a szociáldemokraták, Kéthli Anna örö-
kösei, a Független Kisgazdapárt, a
rendszerváltó SZDSZ és MDF? – tette
fel a kérdést Semjén Zsolt. – Sokan a
történelem szégyenpadján.

A párt keresztény-szociális sajátos-
ságát felvázolva Semjén Zsolt el-
mondta, hogy a magyar közbeszéd a
politikát többnyire jobb- és baloldalra
szokta osztani. „Ebben a tekintetben,
mi egy jobbközép párt vagyunk” –
mondta. Ám van egy másik koordi-
náta-rendszer, helyesebben kettő –
folytatta az elnök –: az egyik a hagyo-
mányos értékek és annak tagadása, a
másik pedig a munka és a tőke koor-
dináta-rendszer. Az első tekintetében
mi a hagyományos értékeket képvi-
seljük, a nemzet, a család értékeit,
tehát markánsan jobboldali értékeket,
aminek antitézisét a liberálisok. A
másik rendszerben, ahol mi az érték-
teremtő munkát elsődlegesnek tekint-
jük a tőkével szemben, mi mérsékelt
baloldali pártnak számítunk, míg a
magyarországi baloldal a tőkét helyezi

előtérbe – mondta a miniszerelnök-
helyettes, majd példaként a rezsicsök-
kentést, a bankok és a multinacionális
cégek megadóztatását említette, ahol
a baloldal a bankok és a szolgáltatók
érdekét védte. „A szociális igazságot
ma Magyarországon a jobboldal kép-
viseli” – vonta le a következtetést
Semjén Zsolt.

„A harmadik identitást adó erő,
hogy mi vagyunk az egyetlen világné-
zeti párt” – mondta az elnök, majd
rögtön az ebből adódó problémákat
vette számba. Egy valóban keresz-
ténydemokrata párt ragaszkodik az
egyház tanításához, mint a magzatvé-
delem kérdése, a házasság szentsége,
ám ezek az  igazságok igencsak eltér-
nek a közízléstől – jelentette ki, hoz-
zátéve: ha ezekre az egyház által
képviselt igazságokra helyezzük a
hangsúlyt, ezekhez az igazságokhoz
ragaszkodunk, könnyen hitbuzgalmi
kongregációnak tűnhetünk, és elve-
szíthetjük annak a lehetőségét, hogy a
többség támogatásával beleszólhas-
sunk a közügyekbe, az ország sorsá-
nak az irányításába. „Igen ám, de mi
van akkor, ha a szavazatokért cserébe
engedményeket, sőt újabb és újabb en-
gedményeket teszünk?” – tette fel a
kérdést Semjén Zsolt, majd így foly-
tatta: „akkor meg mitől vagyunk ke-
resztény párt? Egyáltalán minek
csináljuk ezt az az egész politikát?” A
pártelnök szerint az identitás elveszté-
sével az ember a céljait, motivációit,
cselekvőképességét is elveszíti, akkor
pedig „hiába a társadalmi támogatott-
ság”. „Ebben segít bennünket a Fi-
desszel való szövetségünk” –
jelentette ki Semjén Zsolt, ahol a
KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz
pedig egy nagy néppárt. A miniszter-
elnök-helyettes szerint ez teszi lehe-
tővé a KDNP számára, hogy
meggyőződésében, értékrendjében ne
kelljen feladnia magát, de ne legyen
híján a társadalmi támogatottságnak
sem.

„Ciklusonként való értékeléskor
magától előjön a kérdés, hogy honnan
indultunk, hová jutottunk” – jelentette
ki Semjén Zsolt, majd személyesebb
hangot megütve folytatta: „Látok itt ar-
cokat, akikkel együtt álltunk a »gázóra
alatt«, mint valami szamizdat, akár egy
menekült társaság, akik még hisznek
az ügyben”. Visszaemlékezésében a
pártelnök ezt az elszántságot, az újra-
kezdésnek azt az erejét hangsúlyozta,
ami nemcsak az Antall-kormány idején
elért sikerek záloga volt, de a Giczi-féle
mérgezések túlélését is segítette. 

A jelen problémáira térve Semjén
Zsolt azt mondta, a párt korábbi belső
vitái, rossz visszhangú ügyei abból
adódtak, hogy az amúgy tisztességes
emberek, akikkel neki nincsenek sze-
mélyes problémái, sajnálatos módon
a helyi konfliktusokat összekeverték
az országos problémákkal. „Helyi
ügyeiket kiterjesztették szövetségi
kérdésekre”, ezek pedig megrendít-
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hették volna a párt egységét – mondta
az elnök.

„Hová jutottunk? – kérdezte az
elnök. „A Giczi-féle időszakban min-
dent eladtak, ellpotak. Egy-két cikk-
cakk után pedig kikötöttek a
szocialista pártnál” – mondta, majd
így folytatta: hatalmas adósságot
hagytak hátra, aminek a ledolgozása
nem volt egyszerű. „Kizártak ben-
nünket az európai szervezetekből, az
egyház vezetői nem álltak velünk
szóba. Erkölcsileg, politikailag le-
nullázódtunk, majd kiestünk a parla-
mentből. A politikai elemzők egy
lyukas garast sem adtak volna ér-
tünk”– sorolta Semjén Zsolt, majd
emlékeztetett: ebben a kilátástalan
helyzetben rázott fel bennünket
Varga Laci bátyánk azzal, nem en-
gedhetjük meg, hogy a történelemből
kiessen ennyi szellemi erő, ennyi ál-
dozat veszendőbe menjen. „Börtönt
szenvedtek, emigrációra kényszerül-
tek, elvették házaikat, szakmájukat”
– idézte a sok áldozatot a pártelnök,
majd elmondta, hogy Varga La-
cászló, Isépy Tamás és Rubovszky
György konok elszántságának, mun-
kájának köszönhető, hogy szinte a
semmiből épült fel újra a párt. Sem-
jén Zsolt döntő fontosságúnak ne-
vezte a párt életében azt a pillanatot,
amikor Orbán Viktorral aláírták az
együttműködési megállapodást. 

„Gondoltuk volna 1990-ben, hogy
lesz egy olyan alkotmányunk, amely-
ben Szent István neve szerepel, ami
kimondja: a házasság egy férfi és egy
nő szövetsége, amelyik védi a mag-

zati életet?” – tette fel a kérdést,
majd felidézte azokat az időket, ami-
kor Antall Józsefet, Magyarország
szabadon választott miniszterelnökét,
majd darabokra szedték a baloldali
újságírók, mert lélekben tizenötmil-
lió magyar miniszterelnöke kívánt
lenni. „A ciklus végére egymillió új
állampolgára lesz az országnak, hosz-
szú és fáradságos munka eredmé-
nyeképpen megtörtént a nemzetegye-
sítés” – mondta Semjén Zsolt, majd
azokról a programokról beszélt, amik
pár évvel ezelőtt szintén lehetetlen
vállalkozásoknak tűntek, mint pél-
dául a mindennapos testnevelés, a
szabad vasárnap. „Minden progra-

munkat megvalósítottuk. Egy van
csupán függőben, a családi csődvé-
delem ami, nemsokára – tízéves
munka után – a parlament elé kerül”
– mondta a miniszterelnök-helyettes.

„Sokan lekicsinylik a Keresztény-
demokrata Néppártot, de az a helyzet,
hogy mi nem változtunk” – jelentette
ki a KDNP elnöke, majd így folytatta:
mi azok vagyunk, akik voltunk 
1944-ben, 1990-ben. „Egyetlen el-
képzelésünket sem adtuk fel, sőt si-
került őket megvalósítanunk.” 

Beszéde végén Semjén Zsolt
megjelölte a párt céljait. Mint
mondta, az erős, keresztény-, nem-
zeti- értékrendű szövetségen belül a

pártnak új programpontokat kell ki-
tűznie saját karaktere bemutatására,
a szövetség támogatására. Reményét
fejezte ki a tekintetben, hogy a szak-
bizottságokon és a Barankovics Ist-
ván Alapítványon keresztül meg
lehet mutatni azt, hogy az élet min-
den területén van a pártnak monda-
nivalója. Példaként Surján Lászlót
említette, aki az egészségügy terüle-
tén már elkezdte ezt a munkát. „Most
térül meg, hogy múltunk minden
perce vállalható, ez a mi erkölcsi
aranyfedezetünk” – mondta a pártel-
nök, majd köszönetet mondott mind-
azoknak, akik ehhez a munkájukkal
hozzájárultak. 

A Barankovics-emlékérem kitüntetettjei
VARGA MIHÁLY NEMZET-
GAZDASÁGI MINISZTER
Varga Mihály közgazdász, a 

Fidesz-KDNP pártszövetség megha-

tározó politikusa, a Fidesz alelnöke,
országgyűlési képviselő, nemzetgaz-
dasági miniszter, a politikában és a
közéletben a keresztény értékek elkö-
telezett képviselője.

1990 óta a Fidesz politikusa, 1998-
2014 között Karcag országgyűlési
képviselője, majd 2014-ben Budapes-
ten a 4. választókerületben nyert man-
dátumot. Az első Orbán-kormány
idején a Pénzügyminisztérium politi-
kai államtitkára, később a tárca veze-

tője. 2010–2014 között előbb állam-
titkárként a Miniszterelnökség munká-
ját irányította, majd tárca nélküli
miniszterkénta nemzetközi pénzügyi
szervezetekkel való kapcsolattartásért
volt felelős, 2013-tól pedig nemzet-
gazdasági miniszterként tevékenyke-
dett. A 2014-ben kapott felhatalmazást
követően a miniszterelnök megerősí-
tette tárcavezetői megbízatását.

Varga Mihály hívő emberként egy-
házát szolgálva a karcagi református
egyházközség presbitere, valamint a
Johannita Lovagrend tagja. Felkarolja
a nemes ügyeket és kezdeményezése-
ket, számos helyi és országos egyesü-
let tagja, mecénása. Presbitereként
szívén viseli a templomok felújítását,
erkölcsileg és anyagilag is támogatja
az egyházakat szülőföldjén és válasz-
tókerületében egyaránt. Redemptus,
kun őseitől az egymás iránti tiszteletet,
a munka szeretetét, a toleranciát és a
szívós, kitartó küzdeni tudást örökölte.
Nyugodt, kiegyensúlyozott részvevője
a politikai életnek, aki szót tud érteni a
választópolgárokkal, kiváló emberi és

szakmai kapcsolatot képes kialakítani
és fenntartani a nemzetközi pénzinté-
zetek vezetőivel. Munkájábanmértéka-
dónak tekinti a kereszténydemokrata
értékeket, melyet választókerületében
is markánsan képvisel.

DR. PÁRKÁNYI FERENC 
Dr. Párkányi Ferenc a keresztény-

demokrata értékrend rendszerv-
áltozást követő újraalapozásában elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett. Az el-

múlt negyedszázadban Székes-
fehérvár és Fejér megyében az elkö-
telezett keresztény politika aktív kép-
viselőjeként szolgálta a helyi

közösség érdekeit. 1990-óta a KDNP
székesfehérvári szervezetének tagja,
majd 1990–1994, illetve 2002–2014
között a párt Fejér megyei szervezete
elnöki tisztét is betöltötte. Lelkiisme-
retes háziorvosként betegei bizalmát
bírva, gyógyító munkája mellett Szé-
kesfehérvár Önkormányzatának kép-
viselőjeként az egészségügy, a
szociális és családügy szolgálatában
jeleskedett.

Családapaként, nagyszülőként a
legfontosabb reá bízott közösségről,
családjáról példamutatóan gondos-
kodott, lelki, szellemi épülésüket
szolgálva. Öt gyermeke és tizenöt
unokája viszi tovább a tőle kapott,
egy életen át megtartó lelki értékeket. 

Kötelezettségei mellett kivette ré-
szét a keresztény közösség megerő-
sítésének küldetéséből is. A
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége, a Székesfehérvár Belváros
Egyházközség képviselőtestülete és
a Domonkos Harmadrend tagjaként
egyházát hűséggel szolgálta és szol-
gálja ma is.
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A KDNP megválasztott vezető tisztségviselői

Oklevéllel elismert pályák
DÁRDAY VILMOS 

Dárday Vilmos 1938-ban született
Budapesten. A kecskeméti piaristák
diákja volt, majd a náluk tett érettsé-

git követően felsőfokú tanulmányait a
Budapesti Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán kezdte meg 1956-ban.
A forradalom és szabadságharcban
való aktív részvétele miatt három éves
börtönbüntetésre ítélték, melyből két
év után amnesztiával szabadult. Cel-
lája ajtaja ugyan kinyílt, de az összes
magyarországi egyetem kapuja bezá-

rult előtte, minden felsőoktatási intéz-
ményből kitiltotta a diktatúra. Előbb
segédmunkás, majd ipari tanuló volt,
de végül sikerült a Kandó Kálmán fel-
sőfokú technikum esti tagozatára be-
jutnia, ahol üzemmérnöki oklevelet
szerzett.

A KDNP kispesti szervezetének
alapító tagja, 1994–2010 között a
helyi szervezet titkára. A Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség alapí-
tói között jegyzik nevét, és mind a
mai napig helyi szervezetének tit-
kára. 2002-ben aktív részese a
KDNP újraélesztése érdekében meg-
kezdett munkának, 2003-tól pártunk
ügyvezető titkára, és ebben a minő-
ségében az Országos Választmány,
az Országos Elnökség, valamint az
Ügyvezető Elnökség üléseinek rend-
szeres jegyzőkönyvvezetője. 

A kezdetektől részt vett vala-
mennyi kampánymunkában, a kis-
pesti Nagyboldogasszony-templom
előtti téren pártunk és politikai szö-

vetségünk standjának elmaradhatat-
lan aktivistája. 

DÉRY ZOLTÁN
Déry Zoltán 1933-ban született Bu-

dapesten, hitvalló keresztény, evangé-

likus szellemű családban nevelkedett.
Osztályidegennek minősített kitelepí-
tettként az Alföldön kényszerült szem-
benézni a diktatúrával. Itt tanulta meg
tisztelni a nehéz fizikai, paraszti mun-
kát. Később Sárospatakon leérettségi-
zett, ezt követően az építőiparban

tudott csak elhelyezkedni. Mint meg-
bízhatatlan osztályidegent munkaszol-
gálatra hívták be, ahol két kemény
esztendőt kellett letöltenie.

A szigor enyhülésével felvételt
nyert a Budapesti Építőipari Műszaki
Főiskolára, ahol város-gazdasági mér-
nöki diplomát szerzett.  Két évtizeden
át Makovecz Imrével működött együtt
a tervezés és a beruházások területén.
Rendszerváltáskor a református kollé-
giumba hívták, ahol a gazdálkodás és
a fejlesztés feladatait bízták rá nyug-
díjazásáig.

1990 elején hitéhez hűséges, a ke-
resztényként közélet iránt elkötelezett
emberként belépett a Keresztényde-
mokrata Néppártba. Öt éven át az Or-
szágos Elnökségen belül, az Intéző
Bizottságban képviselte Borsod-
Abaúj-Zemplén megyét. Majd ne-
gyedszázadon át tagja volt a KDNP
megyei elnökségnek és a sárospataki
szervezet élén szolgálta a keresztény-
demokráciát. 

Elnök: Dr. Semjén Zsolt, 

Tiszteletbeli elnök: Dr. Surján László

Alelnökök: Dr. Bagdy Gábor,  Dr. Hargitai János, Harrach Péter, 

Dr. Rétvári Bence, Dr. Seszták Miklós, Dr. Simicskó István, Soltész Miklós

Az Országos Választmány elnöke: Dr. Latorcai János, 

Titkára: Dr. Vejkey Imre,

Elnökségi tagjai: Gaal Gergely, Firtl Mátyás

Pártügyész: Dr. Rubovszky György

Az Országos elnökség tagjai:

Dr. Bagdy Gábor Budapest, Grob Gábor Baranya megye, Hegedűs Mihály Komárom-Esztegom megye, 
Urbányi Tamás Nógrád megye, Gaal Gergely Pest megye, Dr. Giber Vilmos Somogy megye, 

Kiss András Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Dr. Pálos Miklós Tolna megye, Tálas József Vas megye, 
Latorczai János Veszprém megye, Vincze Tibor Zala megye, Kerényi Csaba a Szakértői Tanács delegáltja, 
Dr. Birkás Antal a Protestáns Műhely delegáltja, Dr. Egyed István a Keresztényszociális Műhely delegáltja, 

Az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság

Elnöke: Dr. Farkas László

Az Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Elnöke: Győrffy Józse, 

Ügyvezető főtitkár: Csorba Béla, 

Elnöki titkár: Domokos Mátyás, 

Ügyvezető titkárok: Dárday Vilmos, Lublóváry Ákos
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Akire a mai napon szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, 6 hetesen már
mozog, 11 hetesen érzékeli a simoga-
tást, 15 hetesen az ízekre is reagál, 20
hetesen hall, lát, 5 hónaposan pedig az
első mosoly is megjelenik az arcán. Ő
a magzat, akit ma ünneplünk. Van
okunk a boldogságra, hisz a KSH ada-
tai szerint 2010-hez képest 20 száza-
lékkal, (évi 40 ezerről 32 ezerre)
csökkent Magyarországon a terhes-
ségmegszakítások száma, vagyis a ko-
rábbi öt abortált magzatból egy már
megszületik.

A már külföldön is elismert hazai
családpolitika gyümölcsének is ne-
vezhetjük ezt az adatot, de köszönetet
kell mondanunk az idén 100 éves vé-
dőnői szolgálat dolgozóinak is, akik
nap mint nap áldozatos munkát vé-
geznek azért, hogy a krízishelyzetbe
került édesanyák megismerjék az ál-
lami segítség különféle formáit, és
megtartsák gyermeküket. Néhány
példa: egyre többen veszik igénybe a
gyed extrát (tavaly 29 ezren) és vesz-
nek igénybe különféle adókedvezmé-
nyeket, de van lehetőség anyaotthoni
elhelyezésre is, az önkormányzatok

egyedi támogatási rendszert működ-
tetnek, de segítenek az egyházak is.
Tehát segítség van, fontos, hogy tud-
janak róla az érintettek. Ebben a mun-
kában is hatalmas szerepük van a
védőnőknek.

Az Ifjúság Kereszténydemokrata
Szövetségben valljuk, hogy az emberi
élet a legfőbb érték, amit a fogantatás-
tól védelem illet meg. Ma Magyaror-
szágon hozzávetőlegesen minden
harmadik várandósság abortusszal
végződik. Megdöbbentő, hogy ezzel
az EU-ban a harmadikok vagyunk, de
világviszonylatban is nagyon magas a
hazai terhességmegszakítások száma.
A kormány családpolitikájának ered-
ményei már látszanak, de tovább kell
dolgoznunk.

Budapest, 2015. március 26.
Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke

Hollik Erzsébet, az IKSZ 
Családbarát munkacsoport vezetője

Isten hozott magzatgyermek!
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a Magzatgyermek vi-
lágnapján üdvözli, hogy 2010 óta 20 százalékkal csökkent Magyarországon
a terhességmegszakítások száma, vagyis, hogy a korábbi öt abortált mag-
zatból egy már megszületik!

Nagyböjti jótékonysági ételosztás 
Március 28-án rendezték az olai Jézus Szíve ferences templom mellett az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség nagyböjti ételosztását. Már reggeltől zajlottak
az előkészületek, hogy délre elkészülhessen a 120 adag göcseji paradicsomos-
csülkös babos kerekrépa. Ez egy rendkívül laktató, tradicionális téli tájétel.

Kedves Barátaim!

Az ember életében vannak meghatá-
rozó korszakok, és vannak helyzetek,
amik egy-egy ilyen korszak határát jel-
zik. Amikor 2004 elején először vettem
részt Zalai Peti barátom hívására a
Morus Szent Tamás Kör rendezvényén,
még nem tudtam, hogy ez egy életsza-
kasz kezdetét is jelenti számomra, ami-
nek meghatározó része lesz az IKSZ.

Ez alatt az idő alatt a szemünk lát-
tára épült föl szinte a semmiből egy if-
júsági szervezet, amelynek jelentőssé
válását talán éppen a vezetésének lehe-
tőségéért való mostani versengés mu-
tatja legjobban.

Az első fonyódi – akkor még Morus
– nyári tábortól a solymári nyárzáró ifjú-
sági találkozón, a túristvándi disznóvá-
gáson, a dzsemborikon, szilveszteri
bulikon, az erdélyi és felvidéki testvér-
szervezetek rendezvényein, a Fűnyíró
Filmfesztiválon, a Mindszenty emlék-
éven, a politikai kampányokban való
aktív részvételen és az egy beszédben
felidézhetetlenül sok további közösségi
rendezvényen át a mai, rekord létszámú
küldöttgyűlésig megtanultuk, milyen
fontos a közösségépítés. Több száz po-
litikai nyilatkozat, sajtótájékoztatók, 
szakmai konferenciák, vitaestek, média-
szereplések, pártszervezetben, a politikai
döntéshozatal és az államigazgatás kü-

lönböző szintjein való részvétel során
sokat tanultunk a politizálás mibenlété-
ről is.

Köszönöm nektek mindazt, amit ettől
a közösségtől kaptam!

A mai tisztújítás után én már csak
pártoló tagként fogom figyelemmel kí-
sérni az IKSZ munkáját. Az anyapár-
tunkban való feladatok elvállalásával
azonban folytatni kívánom a keresztény-
demokrata közösségben való politizálást,
és bízom benne, hogy ha kéréseitekkel,
észrevételeitekkel a jövőben hozzám for-
dultok, tudok majd hasznos segítséget
nyújtani számotokra.

Az elmúlt évek tapasztalatából kiin-
dulva talán csak egyfajta útravalóként
szeretnék kiemelni három dolgot, amik
szerintem az elmúlt időszakban sikerünk
alapját jelentették, és amiket a jövőben is
érdemes lehet figyelembe vennetek.

Az első, hogy politikai ifjúsági szer-
vezetként párhuzamosan kell figyelmet
fordítani a közösségépítésre. A politiká-
ban igazán nagy erőt egy valódi közös-
ség tud adni. A személyes barátságok
alapján álló szervezet működése sokkal
stabilabb és hitelesebb, mint a csupán
egyéni érdekek és személyes ambíció
által vezérelt szervezet. Közösségként
részt venni a közéletben erőt ad a közös-
ség minden tagja számára, hiszen egy
baráti közösség tagjai nem csak önma-
gukra vannak utalva, hanem számíthat-

nak egymás segítsé-
gére is.

A második, hogy
valódi csapatban
kell dolgozni. A jó
csapatban mindenki
megtalálhatja a ké-
pességeihez, adottságaihoz legjobban
illő feladatot, és ez kölcsönös: a közös-
ség is segít abban, hogy minden tagja
megtalálja a helyét a csapatban. Van, aki
kiválóan megszervez egy focitornát, van,
aki levezényel egy lelki hétvégét, van,
aki villanyt szerel egy szabadtéri bulin,
és van, aki a Kárpát-medencét bejárva
kapcsolatot épít a partnerszervezetek-
kel. Van, aki nyelvtudásával járul
hozzá a szervezet sikeréhez, van, aki
azzal, hogy jól bírja a pálinkát. Van,
aki szépen tud mosolyogni a kamerák
előtt, és van olyan is, aki alkalmas egy
országos szervezet vezetésére. Mind-
ehhez persze elengedhetetlenül szük-
séges a közösség egésze és a képviselt
ügy iránti kellő alázat.

A harmadik fontos dolog, ami az el-
múlt években sikerünket is megalapozta,
az a stabil értékrend. A külvilág számára
talán éppen ez az, ami legjobban meg-
különböztet bennünket más szervezetek-
től. A most leköszönők közül sokunk
számára jelentett meghatározó élményt
az első polgári kormányzás és azt köve-
tően a 2002-es országgyűlési választások

időszaka. Számunkra nemcsak politikai
marketing, hanem személyesen megélt
belső meggyőződés és a mai napig tartó
lelkesítő erő az akkori jelszó: hiszünk a
szeretet és az összefogás erejében. Az
egyetlen világnézeti alapokon álló poli-
tikai párt ifjúsági szervezeteként ma is el-
engedhetetlenül fontos számunkra a
család, a hazaszeretet és keresztény hi-
tünk megélése. Ezek nélkül lényegét és
stabil vázát veszítené el szervezetünk.

A politikában való részvételhez elen-
gedhetetlen az önbizalom és a személyes
ambíció. Nekünk, fiatal keresztényde-
mokratáknak azonban azt is tudnunk
kell, hogy ahhoz, hogy megőrizzük és
tovább építsük szervezetünk hiteles 
közéleti szerepvállalását, képesnek kell
lennünk arra, hogy bizonyos dolgokat
megkülönböztessük egymástól. A politi-
kai marketinget a valódi értékektől, a tör-
tetést a törekvéstől, az önbizalmat és
helyes önértékelést az önhittségtől.

Hiszem, hogy a keresztény értékek
alapján való politizálásnak a jövőben is
meghatározó, sőt egyre erősödő szerepe
kell, hogy legyen hazánk, nemzetünk
sorsának alakításában. 

Kívánom, hogy ez a közösség a jö-
vőben is részese lehessen ennek!

(Gaal Gergely 
IKSZ elnökhelyettes leköszönő

beszédének szerkesztett változata)

FORRÁS: IKSZ.NET

A nagyböjti idő három fő célja az
imádság, a böjt és az adakozás. Úgy
éreztük, hogy a karácsonyi adomá-
nyozások mellett sokan elfeledkeznek
a húsvét előtti jótékonyságról, ezért
szerveztük meg ezt az akciót – mondta
el Dén Dániel, az IKSZ zalaegerszegi
elnöke.

Széleskörű összefogás állt a kezde-
ményezés mellé. Csatlakozott az 
akcióhoz a Kereszténydemokrata
Néppárt is. Vigh László országgyűlési

képviselő a húsárut és a főzéshez
szükséges eszközöket biztosította. 
A hozzávaló zöldségféléket pedig a
Vitalux Zala Kft. ajánlotta fel.

A főzés kedvezményezettjei a vá-
rosi hajléktalanszálló lakói voltak.
Már egy órával a kezdés előtt többen
érkeztek. Déltől kezdődött meg az éte-
lek kiosztása. Az akció sikerességét
mutatta, hogy köszönetet kaptunk a
fedél nélküliektől, egy kis mosolyt
csaltunk az arcukra a föltámadás 
ünnepét megelőzően.

FORRÁS: IKSZ.NET

Nacsa Lőrinc az IKSZ új elnöke
Tisztújítást tartott az idén 15 éves IKSZ az eddigi legnagyobb létszámú kül-
döttgyűlés keretében.

Hollik István leköszönő elnök és
Gaal Gergely leköszönő elnökhelyet-
tes köszöntője után meghívott vendé-
günk, Soltész Miklós államtitkár, a
KDNP alelnöke mondott beszédet.

A tisztújítás során az elnöki tiszt-
ségre Nacsa Lőrincet választották, el-
nökhelyettesnek Korbeák Györgyöt,
ügyvezető alelnöknek Sokolowski
Márkot, külügyekért felelős alelnök-
nek Vörös Krisztinát, alelnököknek

pedig Burus Tündét, Barcza Attilát,
Vörös Mátyást, Kiss Andrást, Dudás
Istvánt, Pálfalvi Milánt, Rákos Sza-
bolcsot, Váraljai Zoltánt, Mikula
Krisztiánt és Gyöngy Ádámot.

Este születésnapi bulin ünnepeltük
meg az IKSZ 15. születésnapját és a
tisztújítást.

FORRÁS: IKSZ.NET

Közösségépítés és stabil értékrend
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A KDNP kezdeményezése nyomán szigorítás várható az árubemutatók szabályozásában

Tovább szigorítana az árubemutatókra vonatkozó szabályokon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a tárca ezért egyeztetést kezdeményezett a
társhatóságok és civil szervezetek bevonásával – hangzott el március 25-én a tárca és a KDNP közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Harrach Péter, 
a KDNP alelnöke hangsúlyozta: könnyű becsapni azokat az idős embereket, akik féltik az egészségüket és jóhiszeműek.

Koszorús László, az NFM fo-
gyasztóvédelemért felelős helyettes
államtitkára jelezte: a fogyasztóvé-
delem 2008 óta vizsgálja a termék-
bemutatókkal kapcsolatos keres-
kedelmi tevékenységet, ennek elle-
nére az ellenőrzések tapasztalatai
szerint minden évben visszaélnek a
kiszolgáltatott, nyugdíjas fogyasztók
jóhiszeműségével.

A helyettes államtitkár kijelen-
tette: a témáról széles körű konzultá-
ciót kezdeményeztek 8 hónapja a
KDNP közreműködésével. A tör-
vénymódosításhoz három javaslat
vetődött fel: kötelező feladat lenne
az országos ügyfélszolgálat működ-
tetése, szigorítanák a hitelszerződé-
sek megkötésének feltételeit, és
megtiltanák a reklámokban szereplő
megtévesztő ingyenességet. A három
javaslat a reklámtörvény, a kereske-

delmi törvény és a fogyasztói hite-
lekre vonatkozó törvény módosítását
jelentené.

Harrach Péter, a KDNP elnöke
arról beszélt, hogy könnyű becsapni
azokat az idős embereket, akik féltik
az egészségüket és jóhiszeműek.
Nem minden termékbemutatót tartó
cég ilyen, de a túlnyomó többség
igen, és ezt kell visszaszorítani –
tette hozzá. A párt civil szervezetekkel
és a hatóságokkal együtt konzultációt
indított az érintettek bevonásával, a
nyugdijaspanasz@kdnp.hu címen je-
lentkezhetnek a károsultak. Öt érin-
tett hatósággal is tárgyalnak, mivel a

téma egyebek mellett fogyasztóvé-
delmi és adatvédelmi aggályokat is
felvet – mondta.   

Koszorús László az NFH vizsgá-
lati jelentését ismertetve elmondta:
tavaly 99 érintett céget ellenőriztek,
ezek 68 százalékánál találtak sza-
bálytalanságot. 2013-ban 150 ellen-
őrzésből 110 esetben találtak
jogszabálysértést, a legtöbb az elál-
lással kapcsolatos. Közölte, hogy a
tárca támogatja az országos ügyfél-
szolgálat létrehozását, és fontosnak
tartja, hogy üzleten kívüli értékesí-
tésnél ne lehessen hitelszerződést
kötni, csak bankfiókban.   

Kérdésre válaszolva közölte: mil-
liárdos üzletágról lehet szó, mivel a
tapasztalatok szerint 10-20-szoros
áron értékesítik az alacsonyabb áron
beszerezhető műszaki cikkeket. Nem
egyszer volt példa arra, hogy egy 50
ezer forintért beszerezhető masz-
százsfotelt 800 ezer forintért értéke-

sítettek hitelszerződéssel, megyei
szinten évi 80–100 utaztatásról van
tudomása a hatóságoknak, átlagosan
buszonként 50 nyugdíjassal szá-
molva. A hatóságoknak a bejelentési
kötelezettség ellenére nehézséget
okoz az üzletág feltérképezése, a tör-
vényi eszközökkel lehet szigorítani.   

Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának államtitkára
kijelentette: a csalók elleni fellépés
mindenképpen törvénymódosítást
igényel, a konzultációt a párt megyei
szervezeteinek bevonásával tovább
folytatják, a törvénymódosítást a
konzultációsorozat lezárultával az
Országgyűlés tavaszi ülésszakán ter-
jeszthetik be.  

Szente István, az NFH megbízott
főigazgatója elmondta: idén is kie-
melten ellenőrzik az árubemutatókat,
a hatósághoz évről évre több panasz
érkezik, amivel napi szinten kell fog-
lalkozniuk.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, NOL.HU

Két hónap múlva át kell tekinteni a tapasztalatokat, és egy kormányrendeletben
további „megfelelő kivételeket még be kell venni a rendszerbe”, hogy az üdülő-
helyeken vasárnap is nyitva legyenek az üzletek – mondta március 23-án a va-
sárnapi zárva tartásról a Népszabadságnak Harrach Péter. Álláspontja szerint
a fő szabálynak akkor is annak kell lennie, hogy nem dolgoztatunk embereket az
egyetlen közös pihenőnapon. Sőt előbb-utóbb, ha a gazdaság erre már lehetősé-
get biztosít, általánossá tesszük a szabad vasárnap kiterjesztését.

Trenka István
MSZP Pest megyei elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy hozzám intézett

nyílt levelére – a műfajon nem változ-
tatva – válaszoljak. Arra kér, hogy
ítéljem el polgármester és a Madách
Imre Gimnázium konfliktusa kapcsán
a polgármester úr magatartását.

Indoklása megfelel az ellenzéki
médiumokban megjelentetett vád-
nak, miszerint a polgármester be-
rendelte és megfenyegette az iskola
vezetőit. Ha ez valóban így történt,
könnyű szívvel teljesítem kérését.
Bár sem lehetőségem, sem szándé-
kom nincs, hogy ítélőbíró legyek a
két fél konfliktusában, az viszont kö-
telességem, hogy tájékozódjak az
eseményen részt vevő, de nem érin-
tett személyektől, mi is történt való-
jában. Mivel azt a választ kaptam,
hogy nem berendelés és fenyegetés,
hanem bekéretés és véleménynyilvá-
nítás történt, ezért úgy gondolom, el-
hamarkodott tett lenne részemről
kérésének teljesítése.

Tisztelt Elnök Úr!
Levelében felidézi a Madách Imre

Gimnázium tiltakozását a fenntartó
kérése kapcsán, mely a nemzeti
ünnep hivatalos állami rendezvé-
nyén való részvételről szólt. Ön ki-
fejti erről véleményét. Engedje meg,
hogy én is ezt tegyem.

A fenntartó kérésével lehet egyet-
érteni vagy egyet nem érteni. Ezt ki
is lehet fejezni a fenntartó felé. Saj-
nos a gimnázium vezetői nem ezt tet-
ték, hanem a nyilvánosság elé léptek.
Ezt a baloldali médiumok és több
baloldali pártpolitikai tettként érté-
kelte, ahogy az is volt, és erőteljes
támogatásban részesítették. Így vált
az iskola vezetőinek magatartása di-
rekt politikai cselekvéssé. Ez nagy
hiba volt, de nem az egyedüli.

A nemzeti ünnep hivatalos állami
eseményéről való távolmaradás nem
indokolható azzal, hogy ez politikai
rendezvény. Ez akkor lenne helytálló,
ha a meghívó pártrendezvényre invi-
tálna. Sokszínű társadalomban
élünk, természetes, hogy a pedagó-
gusoknak is különböző politikai el-
kötelezettsége van, azonban ezt az
iskola nevében képviselni nem lehet.

Amikor március 15-e előtt arra
kértem a konfliktusban érintetteket,
hogy hagyjanak fel a vitával és őriz-
zék meg az ünnep méltóságát, azt is
jeleztem, hogy van véleményem az
eseményekről, amit később szívesen
megosztok bárkivel. Elnök úr hozzám
intézett levele erre adott alkalmat.

Köszönöm érdeklődését és kifej-
tett véleményét.

Üdvözlettel:
Harrach Péter

országgyűlési képviselő

Nyílt levél – válasz Trenka Istvánnak
Harrach Péter április 10-én nyílt levélben válaszolt Trenka Istvánnak, a Ma-
gyar Szocialista Párt Pest megyei elnökének hozzá intézett nyílt levelére.

Harrach Péter kifejtette, a képvise-
lői javaslatnak nem kötelező tartozéka
a hatástanulmány. 2011-ben hallott
róla, hogy a kormány szándékozik
ilyet végezni, de nem ismerte a tartal-
mát. A KDNP parlamenti frakciójának
a vezetője az elbocsátásokra és a kieső
bevételekre vonatkozó kérdésre vála-
szolva úgy fogalmazott:  a valóság
megcáfolta a kiszivárogtatott tanul-
mány adatsorát az elbocsátások száma
és a járulékkiesések tekintetében is.
„Ezek nem igazak” – állítja Harrach
Péter, arra hivatkozva, hogy a multi-
nacionális cégek nyilatkoztak arról,
hogy nem lesznek elbocsátások. Ezen
kívül azt látja az álláshirdetésekből,
hogy munkaerőhiány van a kereske-
delemben. Szerinte „eltúlzottak és
hangulatkeltőek” azok a megnyilatko-
zások, hogy a vasárnapi zárva tartás
társadalmi fogadtatása negatív lenne,
ezek mögött bevallottan nagyvállalko-
zók akciói vannak.

A KDNP alelnöke nem vitatta,
hogy a bevásárlók egy részét kelle-
metlenül érinti a zárva tartás, de mint
mondta, az a nagy előnye a törvény-
nek, hogy a munkavállalók számára
hosszú távon életforma lesz a szabad
vasárnap, hiszen nem kötelezhetik
őket munkavégzésre, „és ez sokkal na-

gyobb érték és eredmény, mint amit
egy vásárlói szokás átrendezése
okoz”. Harrach Péter meggyőződése
szerint két hónap múlva át kell tekin-
teni a vasárnapi zárva tartásról hozott
intézkedés hatását, és egy kormány-
rendeletben – és erre a törvény lehető-
séget biztosít – további „megfelelő
kivételeket még be kell venni a rend-
szerbe”. A KDNP-s politikus példát is
említett, szerinte az üdülőhelyeken az
üzletek számára biztosítani kell a
nyitva tartás lehetőségét. Felidézte,
hogy a KDNP már 2011-ben is java-
solta, hogy 12 olyan vasárnap legyen,
amikor nyitva lehetnek az üzletek, ha
ezt elfogadták volna, akkor a Balato-
non az üzletek főszezonban vasárnap
is nyitva lehetnének (jelenleg a szabá-
lyozás öt ilyen vasárnapot enged). Ha
a kormány két hónap múlva áttekinti
a tapasztalatokat, megvan a lehetőség
arra, hogy „a kormány némi korrekci-
óval javítson a helyzeten”.

A KDNP-s politikus szerint a fő
szabálynak akkor is annak kell lennie,
hogy nem dolgoztatunk embereket az
egyetlen közös pihenőnapon. Sőt
előbb-utóbb, ha a gazdaság erre már le-
hetőséget biztosít, általánossá tesszük
a szabad vasárnap kiterjesztését. Így a
szabad vasárnap nemcsak a kereskede-
lemben valósul meg, hanem máshol is.

Hosszú távon életforma lesz a szabad vasárnap
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Tavaly több mint egymillió adózó támogatta az egyházakat
Az egyházak és a civil szervezetek egyre inkább számítanak a személyi jövedelemadó (szja) egy plusz egy százalékának felajánlására – mondta április
21-én az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós az szja-felajánlásról tartott sajtótájékozta-
tón ismertette: 2014-ben több mint egymillió adózó felajánlása összesen 3,8 milliárd forinttal támogatta az egyházakat.

Hozzátette: a civil szerveztek szá-
mára 2,1 millió ember ajánlotta fel
adója egy százalékát, és ezzel 7 mil-
liárd forinttal támogattak összesen
26 000 civil szervezetet. Az állam-
titkár hangsúlyozta ugyanakkor,
hogy „millió adózó van", aki nem
rendelkezik adója egy plusz egy szá-
zalékáról, őket is szeretnék megszó-
lítani, kérni, hogy segítsék azt a
közösségi tevékenységet, amelyet az
egyházak és a civil szervezetek vé-
geznek. Spányi Antal székesfehér-

vári megyéspüspök, a Katolikus Ka-
ritász elnöke kiemelte: fontos, hogy
az is rendelkezzen adójának egy szá-
zalékáról, akinek nulla forint az adója,
mert ezzel jelzi, hogy az egyházhoz
tartozik, megbízik benne, egyetért
annak törekvéseivel és céljaival. Sol-
tész Miklós ezt kérdésre válaszolva
kiegészítette azzal, hogy a nullás adó-
zók egyszázalékos felajánlása azért is
fontos, mert a felajánlott egy százalék
állami kiegészítésének összege függ
a felajánlók számától is.

Bogárdi Szabó István, a Magyar-
országi Református Egyház zsinatá-

nak lelkészi elnöke hangsúlyozta,
hogy az egyházak nemcsak közvet-
len hitéleti tevékenységet folytatnak,
hanem jelen vannak az egész ma-
gyar társadalomban, például az ok-
tatásban és a szociális szférában.
Intézményeik fenntartását, működte-
tését pedig nagyon gyakran csak az
egyszázalékos felajánlásokból tud-
ják finanszírozni. Az egyházak nyil-
vánosan működnek – tette hozzá a
püspök –, a református egyház hon-
lapján például mindenki tájékozód-
hat az egyház sokféle, sok embert
érintő tevékenységről, amelynek a

végzéséhez, ellátásához az egy szá-
zalék felajánlása igen fontos.

Mórucz Lajosné, a Gólyahír
Egyesület elnöke ismertette, hogy a
szervezet, amely a felajánlott adóból
működik, válsághelyzetben lévő anyá-
kat segít. Évente 4–4,5 millió forintot
kaptak eddig, ebből az összegből fe-
dezték az anyák élelmezését, utaztatá-
sát, orvosi ellátását. Az egyesület eddig
760 nyílt örökbeadásban segített –
mondta, hozzátéve, hogy ezek a gyer-
mekek nem lettek állami gondozottak,
rögtön családba kerültek, így ezzel az
államnak is pénzt takarítottak meg.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarországnak anyagilag
is támogatnia kell a határon

túli kultúrát
Csaknem 300 millió forinttal támogatta a külhoni magyar szerveze-
teket az elmúlt egy évben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) – kö-
zölte Rétvári Bence a romániai Érmindszenten április 10-én. A
politikus a partiumi magyar egyházi és politikai vezetőkkel folytatott
megbeszélések után elmondta, az NKA 396 külhoni magyar pályá-
zatot támogatott 291 millió forintot meghaladó értékben, a pálya-
művek 65 százaléka Erdélyből, 19 százaléka a Vajdaságból, 
13 százaléka a Felvidékről és 3 százaléka Kárpátaljáról érkezett.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának keresztényde-
mokrata parlamenti államtitkára
közölte: a támogatott pályázatok

többsége a közművelődés, a nép-
művészet, a könyvkiadás, vala-
mint a szépirodalom és az
ismeretterjesztés területen in-
dult. Témájuk szerint tíz kollé-
gium bírálta el a kérelmeket, a
pályázok részesültek az emberi
erőforrások miniszteri keretének
támogatásában is.

Rétvári Bence az Ady Endre
szülőházánál tartott sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar kultúra elképzelhetetlen a
határon túli magyar területek
nélkül. Szavai szerint ha a kul-

túráról van szó, akkor csak Kár-
pát-medencei egységes térben
gondolkodhatunk. A magyar kul-
turális örökség jó része a mai tri-
anoni határokon túl jött létre,
ezért fontos, hogy Magyarország

anyagi lag
is támo-
gassa a ha-
táron túli
k u l t ú r á t .
Elmondta,
az elmúlt
négy évben
nőtt a si-
kerrel pá-
l y á z ó
határon túli
szervezetek
s z á m a :

2010-ben a pályázók 54 száza-
léka tudott nyerni, ez a szám
mára 72 százalékra emelkedett.
Az NKA az elmúlt években
olyan programokat támogatott,
mint a Felvidéken a Gombaszögi
Nyári Tábor vagy a nagyváradi
Szent László-napok.

Az egyeztetésekről szólva
Rétvári Bence elmondta, a meg-
beszéléseken áttekintették a 
magyar–román támogatási forrá-
sokból Szatmárnémetiben és
Nagykárolyban megvalósult be-
ruházásokat is.

A Karitatív Tanács tagszervezetei összefogtak az Ukrajnában élő, nehéz hely-
zetbe került családokért. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Ka-
ritász, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a
Baptista Szeretetszolgálat által gyűjtött adományokat kamionkonvoj viszi majd
a szomszédos országba – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkára március 24-én  Budapesten.

Soltész Miklós a humanitárius segít-
ségnyújtásról tartott sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: az összefogás elsődleges
célja, hogy azoknak a kárpátaljai és a

Kárpátokon túl élő családoknak segítse-
nek, akiknek el kellett hagyniuk az ott-
honukat, vagy akik elvesztették a
családfenntartót, mert megsérült, eset-
leg meghalt az ukrajnai konfliktus miatt.

A kamionkonvoj indulását április köze-
pére tervezik, az adományokat az ukrajnai
partnerszervezetek segítségével osztják
majd szét a leginkább rászorulók között.

Soltész Miklós előző nap Nyíregyhá-
zán jelentette be, hogy az ukrán nemze-
tiségi vezetők, valamint konzulok
közbenjárásával sikerült egyeztetnie az
ukrán hatóságokkal a segélyszállítmá-
nyok gyorsabb célhoz érkezéséről.

Az államtitkár a karitatív szervezetek
vezetőivel egyeztetett az összehangolt

segítségnyújtás technikai részleteiről,
feladatairól. A megbeszélés után Soltész
Miklós elmondta, hogy előreláthatóan
segélyszervezetenként egy-egy kamion
indul útnak április közepén, de az ukrán
partnerekkel való későbbi egyeztetések

függvényében lehet, hogy további ka-
mionok is csatlakozhatnak a konvojhoz.

Az államtitkár hangsúlyozta, nem
csak magánemberek, hanem élelmiszer-
forgalmazó és élelmiszergyártó cégek
felajánlásait is várják, valamint nagy
szükség lenne gyógyszerekre és orvosi
műszerekre is. Az adományokat a kari-
tatív szervezetek helyi irodáiba várják.
Emellett továbbra is lehet pénzadomá-
nyokkal segíteni – tette hozzá.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász or-
szágos igazgatója elmondta: a helyi
szervezetekhez húsvétig várják a fel-
ajánlásokat, a karitatív szervezeteknek
ugyanis április 9-ig össze kell állítaniuk
a szállítmányokat.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Összefogtak a karitatív szervezetek
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Nincs szükség az állampolgársági
törvény szigorítására

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt az ukrajnai helyzet-
tel összefüggésben a közel háromórás
meghallgatáson úgy fogalma-
zott: minden lehet és annak az
ellenkezője is. Fel kell ké-
szülni minden helyzetre az ott
élő magyarság ellátása terüle-
tén, adott esetben sebesült em-
berek fogadására is – jelentette
ki. Rögzítette: ami segítségre
a magyarságnak szüksége van,
azt meg fogják adni, a magyar
állam ott áll mögöttük.

Wetzel Tamás helyettes államtit-
kár elmondta: eddig közel 720 ezer
állampolgársági kérelem érkezett, és
680 ezren már le is tették az esküt, a
folyamat zökkenőmentesen zajlik. A
tendenciák alapján év végéig várha-
tóan 800 ezer kérelem érkezhet, és
tarthatónak látta a ciklus végére az
egymillió új állampolgárt. A kérel-
mek közül 25 ezret utasítottak el,
köz- és nemzetbiztonsági szempont-
ból pedig rendkívül szigorú az ellen-
őrzés. A legnagyobb érdeklődés most
Kárpátaljáról van, hiszen egy magyar

útlevél most életet is menthet – 
jegyezte meg.

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy
személyes kérése volt, hogy Szili Ka-

talin vállalja el az autonómiakoncep-
ciók segítését célzó megbízást,
amikor a Magyar Állandó Értekezlet
nem működött, ő volt az, aki létre-
hozta a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumát, ami lehetővé
tette az intézményes kapcsolattartást.

Potápi Árpád János nemzetpoliti-
kai államtitkár elmondta: a jövő esz-
tendő várhatóan a külhoni ifjú
magyar vállalkozók tematikus éve
lesz. Reményei szerint erre ugyannyi
– 500 millió forint – áll majd rendel-
kezésre, mint az idei programra.

Az erdélyi magyar összefogás erkölcsi és politikai parancs
A miniszterelnök-helyettes az RMDSZ 12. kongresszusán április 17-én tapsot aratott azzal a kijelentésével, hogy „nem fogadható el semmi, ami az
RMDSZ-t gyengíti, mert az erős erdélyi magyar képviselet letéteményese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség”. Hozzátette, az RMDSZ-ben meg-
van az a képesség, hogy integráljon mindenkit, akit csak lehet. Kijelentette azt is: nem gondoltuk, hogy az EU-ban megtörténhet, hogy egy hivatalos román
dokumentum biztonsági veszélyforrásnak tekinti az autonómiatörekvéseket.

Semjén Zsolt aggodalmát is meg-
fogalmazta amiatt, hogy még mindig
probléma Romániában a kétnyelvű
táblák ügye, a magyar himnusz ének-
lése, a nemzeti szimbólumok szabad
használata, hogy immár nemcsak a
bürokratikus akadályozása látszik a
kommunista rendszer által elrabolt
egyházi ingatlanok visszaadásának,
hanem visszamenőleg is megkérdője-
lezik ennek a jogszerűségét.

Nem gondoltuk, hogy az EU-ban
megtörténhet, hogy egy hivatalos doku-
mentum biztonsági veszélyforrásnak te-
kinti az autonómiatörekvéseket –
jelentette ki. Hozzátette, hogy az erdélyi
magyarság soha nem kért olyat, ami ne
lenne elfogadott az EU-ban. Kijelentette:
vissza kell utasítani mindent, ami az er-
délyi magyar elképzeléseket összemossa
a rasszizmussal és a szélsőségességgel –
mint azt ez a dokumentum teszi.

Semjén Zsolt kijelentette, hogy a
román-magyar kapcsolatokban Ma-

gyarország számára meghatározó az
erdélyi magyarság helyzete. „Mind a
magyar, mind a román nemzeti érdek
az együttműködés. Ez rajtunk nem fog
múlni”.

A miniszterelnök-helyettes felol-
vasta Orbán Viktor kormányfő üdvöz-
letét is, aki azért kívánt eredményes
tanácskozást, hogy a mottóul válasz-
tott „újratervezés” sikeres legyen.
Orbán Viktor köszönetet mondott Ke-
lemen Hunornak, az RMDSZ lekö-
szönő elnökének, amiért az elmúlt
négy évben a nemzeti ügyekben ösz-
szefogva, egymás partnereiként dol-
gozhattak.

Tóbiás József, a Magyar Szocia-
lista Párt (MSZP) elnöke kijelentette,
hogy a „pragmatikus nemzeti érdek-
képviselet szellemében” politizáló
RMDSZ a magyar–román együttélés
új korszakát teremtette meg. Schiffer
András, a Lehet Más a Politika (LMP)
társelnöke szerint az RMDSZ által
meghirdetett „újratervezésről” Ma-
gyarországon is példát vehetnének.

Biró Zsolt személyében először kö-
szöntötte az RMDSZ kongresszusát
egy másik erdélyi magyar ellenzéki
párt elnöke is. A Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke közölte: a testvérharc-
nak vége. A pártelnök az új felelősség
politikájáról beszélt, melybe nem tar-
tozhatnak bele azok, akik az RMDSZ-
t árulónak, az MPP-t egységbontónak
tekintik. Az RMDSZ kongresszusát
határon túli magyar szervezetek veze-
tői is köszöntötték.

Kelemen Hunor szerint a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) Kolozsváron megkezdődött
kongresszusának az az igazi tétje,
hogy „megadja azt a lökést”, amely
szükséges a bizalom megőrzéséhez,

megerősítéséhez, esetleg kiterjeszté-
séhez az erdélyi magyar közösség so-
raiban. Az RMDSZ elnöke – aki
egyedüli jelölt a szövetség további ve-
zetésére – a kongresszus megnyitása
előtti sajtónyilatkozatában arról be-
szélt, hogy olyan pillanatban tartják a
rendezvényt, amikor a romániai és az
erdélyi magyar társadalomban is sok
feszültség, elégedetlenség gyűlt fel a
politikusok, a politikai elit és a poli-
tika intézményei iránt. Hozzátette: a
kongresszus jelszava, az újratervezés
azt jelzi, hogy nem a célokat, az érté-
keket, hanem mindenekelőtt a politi-
zálás módját kell megváltoztatni.
„Sokkal több alázatra van szükség” –
jelentette ki az elnök, aki az 1993-ban
megfogalmazott célokat tartotta meg-
őrzendőnek. Az RMDSZ ekkor iktatta
be programjába az autonómia külön-
böző formáinak az igényét.

Újabb négy évre Kelemen Hunort
választották meg elnöknek a kong-
resszus küldöttei, a leadott 585 érvé-
nyes voksból 575-öt kapott.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
FOTÓ: FOTER.RO, MTI

Nem tartja szükségesnek az állampolgársági törvény szabályainak szigorí-
tását – jelentette ki Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettes április 20-án az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága
előtti éves meghallgatásán. Hangsúlyozta: az ellenőrzés lehet még kemé-
nyebb, bár az arra hivatott szervek már most is nagyon alaposan teszik a
dolgukat, de a bürokratikus terhek növelését kifejezetten ellenzi.

Kulcsfontosságú a diaszpóra
magyarságának megtartása

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt kiemelte: a magyar-
ság nem azért lett világnemzet, mert
azzá szeretett volna válni, hanem vi-
lágháborúk, levert forradalmak kö-
vetkezményeként alakult így. „Ha
már világnemzet lettünk, az abban
rejlő pozitív lehetőségeket ne hagy-
juk veszendőbe menni” – hangsú-
lyozta a kormányfő-helyettes
felidézve: amikor a Magyar Diasz-
póra Tanács gondolata felmerült,
megkérdezték a magyar szervezetek
vezetőit, hogy mi segítene legin-
kább. Ezután született meg 2011-ben
a Kőrösi Csoma Sándor-program
gondolata. A programnak akkora si-
kere volt, ami őt is meglepte –
jegyezte meg Semjén Zsolt, hozzá-
téve: először ötvenen utazhattak, ta-
valy és az idén pedig százra
emelkedett a számuk.

Azoknak, akik most utaznak a
magyar közösségekhez, az a felada-
tuk, hogy a gyökerében emigráns
szervezetekből olyan magyar szer-
vezeteket hozzanak létre, amelyek-
ben a kint élők, és azok is, akik pár

évre tanulni, dolgozni mennek, ma-
gyar otthonra lelhetnek – mondta.  

Semjén Zsolt két változást emlí-
tett az elmúlt időszakhoz képest a
külhoni szervezetek véleménye alap-
ján: a déli féltekén májustól október
végéig, az északin augusztustól
május végéig tart majd a misszió, a
kinti tartózkodás 9 hónapos lehet, s
míg korábban a tengerentúlra fóku-
száltak, most jóval nagyobb hang-
súllyal jelenik meg az Európai Unió.   

Elmondta: idén Kanadába 16-an,
Amerikába 21-en, Európába 38-an
utaznak, Latin-Amerikában 11-en,
Dél-Afrikában egy, Izraelben és Új-
Zélandon két-két, Ausztráliában 
kilenc fiatal segíti a magyar közössé-
geket. A kinti magyarok legfontosabb
kívánsága az volt, hogy a gyerekeknek
a magyar oktatás náluk is megvalósul-
hasson – jelezte Semjén Zsolt.

A magyarság megmaradása szempontjából nem elég egy erős Magyarország,
az erős Kárpát-medencei szervezettség, hanem kulcsfontosságú a diaszpóra
magyarságának megtartása is – jelentette ki Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke április 13-án az idei Kőrösi
Csoma Sándor-program megnyitóján a Magyarság Házában. Hangsúlyozta:
a magyar nemzet egyesítése szempontjából kulcsfontosságú a programban
közreműködő fiatalok munkája.
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Az emléktáblát Lebó Ferenc győri
szobrászművész készítette.

Kovács Károly Zoltánt (1924–
2008) a hazai kereszténydemokrácia
egyik megteremtőjeként tartják szá-
mon. Tanulmányait az 1940-es évek-
ben a Nyugat-magyarországi Egyetem
mosonmagyaróvári karának jogelődjé-
nél, a Magyar Királyi Mosonmagyaró-
vári Mezőgazdasági Főiskolán végezte
el. 1947-ben, 23 évesen lett az Or-
szággyűlés tagja. 1949-ben politikai
okokból Németországba emigrált, ahol

agrárkutató-
ként és a Sza-
bad Európa
Rádió szer-
kesztőjeként
d o l g o z o t t .
1989-ben be-
kapcsolódott a
hazai keresz-
ténydemok-
rata párt
újjászervezé-

sébe. 1993-ban végleg hazatért. Nagy
István, a Földművelésügyi Miniszté-
rium (FM) parlamenti államtitkára, a

térség fideszes országgyűlési képvise-
lője a találkozón közölte, a kormány
célja, hogy minél több ember tudjon
megélni a mezőgazdaságból, hogy a
magyar vidéket élettel lehessen meg-

tölteni, a fiatalokat ott lehessen tartani.
A kormány birtokpolitikája az, hogy
nyolcvan százalékban kisgazdaságok,
húsz százalékban nagygazdaságok le-
gyenek – tette hozzá a politikus.

Mészáros József, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ve-
zetője, a Barankovics István Alapít-
vány kuratóriumának elnöke azt
mondta, hogy a nyugdíjrendszer akkor
tud működni, ha van következő gene-
ráció. Ezért kezeli prioritásként a kor-
mányzat, hogy minél több gyermek
szülessen, ezért vannak a családi adó-
kedvezmények.

– Folytatás az 1. oldalról –

Ferenc pápa elítélte a gender-elméletet
Ferenc pápa elítélte a társadalmi nemeket hirdető gender-elméletet, és – mint mondta – ösz-
szefüggést gyanít a modern társadalom bizalmi válsága és a férfi-nő kapcsolat válsága között.
A katolikus egyházfő április 15-én a római Szent Péter téren tartott általános audienciáján a
nemek szerepéről szólva úgy fogalmazott, hogy az egyre gyakrabban válságba jutó kapcso-
latok társadalmában a férfiak és nők közötti szövetség újbóli felfedezésére van szükség.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A nemek közötti különbségek elhalványí-
tása nem megoldást, hanem problémát jelent
– jelentette ki a katolikus egyházfő. Hozzá-
tette, hogy a kortárs kultúra új tereket nyitott
meg, és új szabadságot adott, ugyanakkor két-
ségeket támasztott. Ferenc pápa kifejezte
azon reményét, hogy a gender-elmélet nem a
modern társadalom frusztrációjának és bele-
törődésének a kifejezése, amely a szexuális
különbségeket éppen azért akarja eltörölni,
mert nem tudja azt vállalni.

Az egyházfő kijelentette, hogy a házassági
családi kötelék komoly dolog, és nem csak a

hívők számára. Arra kérte az értelmiségieket,
hogy ne kerüljék el az ezzel a problémával való
foglalkozást. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy
növelni kell a nők szerepét a társadalomban és
az egyházban. A család és a házasság, valamint
a házasságon kívüli párkapcsolatok a köz-
ponti témái az októberben a Vatikánban ren-
dezendő rendkívüli püspöki szinódusnak.

Ferenc pápa kijelentéseire reagálva az
olasz melegek és leszbikusok szervezetei ki-
jelentették, hogy a Vatikánban egyre erősebb
„a szexuális különbségek miatti rögeszme”, és
a gender-elmélet támadása a melegek és a nők
ellen szól.

Ünnepség a fővárosban a Rákóczi-emléknapon
Első alkalommal rendeztek ünnepségeket a Rákóczi-emléknapon március 27-én. A fővá-
rosban a Parlament előtt, a Rákóczi szobornál idézték fel a fejedelem alakját. Az emlék-
napról szóló kezdeményezést három kormánypárti politikus terjesztette be, köztük Semjén
Zsolt és Vejkey Imre.  A honatyák a magyar történelem egyik legnagyobb alakjának neve-
zik II. Rákóczi Ferencet, akinek március 27-én ünnepeljük születésének 339. évfordulóját.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Vejkey Imre, az em-
léknap egyik kezdemé-
nyezője az MTI-nek
elmondta: II. Rákóczi
Ferenc születésének 339.
évfordulója tiszteletére a
Rákóczi Öröksége Moz-

galom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző
Egyesület rendez ünnepséget.

A rendezvényen beszédet mondott Lom-
nici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke, Vejkey Imre országgyűlési képviselő,
Szécsi Szabolcs, Tarpa polgármestere, Pet-
raskó Tamás, a Sárospataki lovas bandérium
kapitány és Fehér István komáromi tanár.

Vejkey Imre az az MTI-nek korábban azt
mondta: felvidéki civil szervezetek Lomnici
Zoltánon keresztül keresték meg őket azzal,

hogy szeretnék, ha II. Rákóczi Ferenchez
kapcsolódva emléknap születne. A határozati
javaslatot márciusban hagyta jóvá az Ország-
gyűlés, megemlékezve a II. Rákóczi Ferencre
felesküdöttek emléke előtt is, akik a Cum Deo
pro patria et libertate zászló alatt küzdöttek a
magyar szabadság kivívásáért – közölte.

A parlament kimondta, hogy támogatja és
szorgalmazza a fejedelem szabadságharcával
kapcsolatos megemlékezések szervezését, va-
lamint oktatási anyagok elkészítését.

Vejkey Imre jelezte: azt szeretnék, ha az
iskolák megemlékeznének március 27-én, a
fejedelem születésnapján, és valóban zarán-
dokhely lehetne a kassai dóm, ahol II. Rá-
kóczi Ferencet örök nyugalomra helyezték.

Támogatni szeretnék a Rákóczi-féle sza-
badságharc kutatását is, fontosnak tartják,
hogy ezt az időszakot is megfelelően megis-
merjék a mai fiatalok – mutatott rá.

Tanműhelyt avattak a váci 
Király Endre Szakiskolában

A kormány fontosnak tartja, hogy a jövőben a fiatalok olyan szak-
mához juthassanak, amellyel el tudnak helyezkedni, és amellyel
el tudják tartani magukat, családjukat – mondta Varga Mihály
Vácon. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette: ezért szükséges,
hogy duális szakképzési rendszer épüljön ki a következő években,
amelynek legfontosabb eleme, hogy a tanulók sokkal több gya-
korlati képzési helyen tanulják meg a szakmát.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány célja, hogy a következő években 20 ezer férő-
hellyel bővítse a képzési helyek számát, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
(MKIK) közösen
azon dolgozik, hogy
ez a bővítés a követ-
kező időszakban
megtörténjen. Varga
Mihály emlékezte-
tett arra, hogy ebben
az évben megtörté-
nik az átállás: a ko-
rábbi, oktatási tárca
által irányított szer-
kezet helyett egy du-
ális irányítási szerkezet fog megvalósulni. Hozzátette: a
minisztérium a kamarával együttműködve létrehozza azokat a
képzési helyeket és kialakítja azt a rendszert, aminek révén érté-
kes szakmához lehet jutni. „Ezért fontos, hogy a következő he-
tekben, hónapokban minél több olyan lehetőséget tudjunk
megnyitni, amelyek ezeknek a gyakorlati képzési helyeknek
megteremtését jelenti” – mondta.

Varga Mihály a magyar gazdaság tartós növekedése szem-
pontjából fontosnak nevezte, hogy a befektetők, beruházók érez-
zék, megfelelő minőségű munkaerő áll rendelkezésre. Harrach
Péter (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője a tan-
műhely átadásán hangsúlyozta, hogy a műhellyel a város és a
régió szakképzése is erősödik.

Dudás Tibor, a Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium igazgatója az MTI-nek elmondta: intézményükben ti-
zenhatféle szakmát oktatnak majdnem 900 tanulónak. Az új mű-
helyben található eszközök mintegy 10 millió forintot érnek, az
építési munkák értéke pedig 20 és 30 millió forint közé tehető.
A 130 négyzetméteres tanműhely önerőből, a tanulók és szak-
oktatók munkája révén épült fel. Az új tanműhelyben – amely-
nek létrehozásban a Volánbusz és a Suzuki volt a legnagyobb
támogató –, évente hozzávetőleg 70 diák sajátíthatja el a gya-
korlatot, fűzte hozzá.

Emléktáblát avattak Kovács K. Zoltán tiszteletére Mosonmagyaróváron
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