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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2012 MÁRCIUS
Surján László átvette
az EP-alelnöki stafétát
Tőkés Lászlótól

Tizenöt év után újra
van irodája a KDNP-nek
Szombathelyen

„Az elmúlt két
esztendőben valójában
tabuk ledöntése zajlott”

Elkészült a nemzeti
jelentőségű
intézmények listája

Az Európai Uniónak vissza
kell térnie a keresztény értékekhez

Megalakult a
Kovács K. Zoltán
Idősek Köre

A magyarság megmaradását és a nemzet közjogi egységét a minden magyarnak az állampolgárság megszerzéséhez biztosított jog teszi lehetővé – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke február 23-án Bécsben. Álláspontja szerint az Európai Uniónak vissza kell
térnie az alapító atyák örökségéhez és a keresztény értékekhez, másként az „első zökkenőnél” szétesik.

Hosszú távon is megőrzi a kormány
a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát
– mondta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője
február 18-án, a Kovács K. Zoltán
Idősek Körének alakuló ülése előtt.
Úgy fogalmazott: a középosztály
erősítésével és a nemzedékek közötti
szövetség megvalósításával biztosítjuk, hogy hosszú távon fenntartható
nyugdíjrendszer legyen Magyarországon. Az IKSZ üdvözli a kör megalakulását és együttműködést kínál
a szervezetnek.

FORRÁS: KDNP.HU, MT

A Collegium Hungaricum épületében mintegy kétszáz fős hallgatóság előtt Semjén Zsolt a kormány
nemzetpolitikájáról tartott előadásában hangsúlyozta: minden nemzet
megismételhetetlen érték; ha a magyarság eltűnne, az egyetemes emberiség lenne szegényebb.
Beszédében a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kitért arra, hogy
az osztrák törvények jelenleg fő szabály szerint kizárják a kettős állam-

polgárságot, ez alól egyedi elbírálás
alapján tesznek kivételt. Reményét
fejezte ki, hogy Németországhoz hasonlóan előbb-utóbb Ausztria is

megváltoztatja a kettős állampolgársághoz való viszonyát.
Az osztrák álláspontot az élet
fogja megváltoztatni – nyilatkozta
Semjén Zsolt magyar újságíróknak,
a kettős vagy többes állampolgárság
kizárása ellentétes minden ország érdekével és a világban zajló folyamatokkal.
Semjén Zsolt kijelentette, a magyar állampolgárság megfelel az emberi jogi követelményeknek és a
nemzetközi szerződéseknek is.
– Folytatás a 10. oldalon –

Orbán Viktor: Európa legerősebb
reformpolitikája valósult meg Magyarországon
Európa legerősebb reformpolitikáját hozta el a 2010-es választások óta eltelt időszak Magyarországon Orbán Viktor
szerint. A miniszterelnök a német kereskedelmi és iparkamara frankfurti székházában tartott február 24-i magyar
nyelvű előadásában azt mondta: 2010-ben – amikor Magyarország valójában rosszabb helyzetben volt, mint Görögország – a magyarok hozzáláttak ahhoz, hogy saját lábára állítsák Magyarországot, amelynek alapjai mára stabilak.
FORRÁS: KDNP.HU

A kormányfő hangsúlyozta: sikerült
megőrizni a társadalmi-politikai stabilitást, az adósság csökken, a költségvetés
pedig kontroll alatt van, és – erősítette
meg – a kormány 2013-ban is tartani
tudja a 3 százalék alatti hiányszintet.
Tájékoztatása szerint a kormány által
indított nagy programok, átalakítások
készültségi szintje 83 százalékos.
Mindez persze nem vált ki osztatlan
lelkesedést Magyarországon, „azt mindenki tudja, hogy ezekre a lépésekre
szükség van, de azért tapsolni nem nagyon hajlandóak hozzá, és jó, hogy ha ezt
mi megértjük" – mutatott rá. Hasonlata
szerint egyébként a magyar gazdaság egy
olyan zongora, amelynek minden húrját
újra kell hangolni, mert a legjobb művész
sem tud olyan zongorán játszani, amelynek vannak hamis húrjai.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy 2010ben minden nemzetközi támadást bekalkulált, ami Magyarországot érheti, csak

egy dologgal nem számolt, azzal, hogy
az európai válság súlyosbodni fog. „Sohasem gondoltam volna, hogy az európai
bürokraták ilyen ügyetlenek, kétbalkezesek" – fogalmazott.
Megjegyezte továbbá, hogy szerinte
mindaz, ami Magyarországgal történik az
európai térben, sok mindent elárul a kontinensről is, a jelenlegi politikai és gazdasági élet számos gyengeségére rámutat.
Egy érdeklődő kérdésére válaszolva
a Magyarországgal kapcsolatos európai
bírálatokról szólva azt mondta: Európában kialakult egy olyan mainstream vélemény, amely szerint az európai
fejlődés abba az irányba halad, amely

szerint a vallásosság, a család és a haza
a múlthoz tartozik. A miniszterelnök –
mint kifejtette – ezzel nem ért egyet,
mert szerinte a vallásos meggyőződés, a
család és a patriotizmus a jövő tiszteletreméltó értéke. Felhívta a figyelmet: jó
volna, ha az európaiak látnák, hogy –
bár most „Magyarország hátán csattan
az ostor" – ez az ő vitájuk.
Véleménye szerint a magyar kormány által bevezetett tehermegosztási
rendszer is „hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar emberek ma nem tüntetnek a
kormány ellen, vagy ha igen, akkor csak
mértéktartó és kis méretekben, mert ők
is tudják, hogy a kormány mindent
megtett annak érdekében, hogy ne rajtuk kezdje a válság orvoslását, hanem
saját magán, a politikai eliten, utána
pedig azokat a cégeket és erőközpontokat vonja be, amelyek jobban állnak,
mint a magyar választópolgárok".
„Aki vékony jégen fut, annak a
gyorsaság jelenti a biztonságot.
– Folytatás a 10. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MNO.HU, MTI

A középosztály erősítésével és a
nemzedékek közötti szövetség megvalósításával biztosítjuk, hogy hosszú távon
fenntartható nyugdíjrendszer legyen Magyarországon – mondta Harrach Péter, a
KDNP frakcióvezetője a Kovács K. Zoltán Idősek Köre alakulása előtt. Ez sem
kis ígéret – hangsúlyozta, és utalt arra,
hogy 2008-ban az akkori kormányzat
nyolc százalékkal csökkentette az induló
nyugdíjak értékét. Két szocialista kormány, a Horn- és a Bajnai-kabinet emelte
fel a nyugdíjkorhatárt, amit akkor törvényben is rögzítettek – mondta Harrach
Péter, hozzátéve: „Mi nem a megszorításokkal, hanem a működőképesség erősítésével szeretnénk fenntartani a
rendszert”. Kitért arra a kormányzati ígéretre is, amely szerint a nyugdíjak megőrzik értéküket. Ez azért is fontos, mert
Európa több országában ezt nem sikerült
teljesíteni. A kereszténydemokrata politikus a nemzedékek együttműködését segítő és a politikai döntéshozatalban az
idősek érdekeinek hangsúlyosabb érvényesítését célzó szerveződés létrehozását
a kereszténydemokraták életében jelentős állomásnak nevezte. „A kör létrehozásával a közösségépítés mellett
Magyarország megújítását szeretnék támogatni” – jelentette ki Harrach Péter.
Medgyasszay László, a tömörülés
képviselője elmondta: Kovács K. Zoltánt, a kör névadóját az alázat, a kitartás,
az állhatatosság és a következetesség jellemezte.
– Folytatás a 12. oldalon –
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Surján László átvette az EPalelnöki stafétát Tőkés Lászlótól
Szimbolikusan átadta a stafétát február 9-én az Európai Parlament (EP) alelnöki tisztségét mostantól betöltő Surján Lászlónak Tőkés László eddigi alelnök
Budapesten. A kereszténydemokrata Surján László úgy fogalmazott: „komoly
tisztesség” átvenni a posztot Schmitt Pál és Tőkés László után. Nemzetpolitikai
kérdésekben egyetértés van Tőkés Lászlóval – mondta –-, s mint fogalmazott,
szülőhelye, Kolozsvár minden szempontból kötelezi.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Tőkés László a sajtó képviselői előtt
elmondta: az új alelnökkel a közös magyar ügyet képviselik, nemzetpolitikai
szintre emelve a kisebbségpolitikát. Kiemelte: ő már nem kisebbségi politikusnak, hanem nemzetpolitikusnak érzi

hetetlen érdemei vannak abban, hogy a
lisszaboni szerződés 17. cikkelyéről
szóló jelentés megszületett, és azt egyhangúlag elfogadták.
Tőkés László lezárt egy nagyon fontos fejezetet, megalkották azokat a kereteket, amelyek között a dialógus
folytatódhat – mondta az új alelnök.

A pénz önmagában nem oldja
meg a társadalom problémáit
FORRÁS: KRISTILLISDEMOKRAATIT.FI

Meg kell mondani, hogy a társadalmunkban tapasztalható problémák
mindegyike nem oldható meg a pénzzel. A működő társadalomnak szüksége van a
gazdasági
erőforrásokra és a szociális hálóra is, ám emellett
értékek kellenek és
olyan légkör, amelyben
kellő teret nyer az egymásért viselt felelősség
– mondta február 10-én
Peter Östman, a finn
kereszténydemokrata frakció elnöke a
parlamenti ülést nyitó vitában. A politikus kifejtette, hogy értéksemleges társadalom nem létezik, és a nehezebb
időkben mutatkozik meg a társadalmat
fenntartó értékek fontossága.
Östman rámutatott, hogy a költségvetési kiigazítás kellős közepén fi-

gyelni kell a legrosszabb helyzetben lévőkre, hiszen egy társadalom működésének fontos ismérve az, hogyan bánik
a rászorultakkal. Hangsúlyozta, hogy a
kereszténydemokraták elkötelezettek a
költségvetési konszolidáció és
a költségvetési hiány fenntarthatóságának megteremtése
mellett, hogy az eljövendő
nemzedékek életlehetőségeit
ne tegye tönkre az adósság
terhe.
Peter Östman szerint a
költségvetési konszolidációhoz nehéz döntések meghozatala szükséges, amelyek
mindenkit érintenek Finnországban.
Téves azt feltételezni, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben elég a reorganizációs intézkedések valamiféle „light”
változatával kísérletezni, ezt a múltban
már megpróbálták, de csak növekvő
költségvetési kötelezettséget eredményeztek.

Európai növekedési kezdeményezés
FORRÁS: KRISTILLISDEMOKRAATIT.FI

magát, az erdélyi magyarok képviselete
nem kisebbségi ügy, hanem az egységes magyarság képviseletét jelenti. Ez
jelenik meg a néppárti küldöttségnél is,
ahol a 14 magyarországi képviselő mellett három erdélyi és két felvidéki politikus van jelen.
Tőkés László azt mondta, jó volt a
magyar uniós elnökség idején alelnöknek lenni, és sikeresnek nevezte ezt az
időszakot, amikor „sikerült a magyar
ügyet megjeleníteni”. Kitért arra, hogy
Surján László annak az Antall-kormánynak volt a minisztere, amelyik 15
millió magyarban gondolkodott. Megállapította, hogy végre egy olyan történelmi időszakban élünk Európa sokrétű
válsága ellenére, amikor nagyjából egy
irányba mutatnak az európai és a magyar politikai tendenciák, nem kell
szembe menni Európával, az európai
egyesülésnek részét képezheti a magyar
nemzetegyesítés folyamata. „Ha valami,
akkor ez alelnökségünk egyik összekötő
kapcsa” – fogalmazott Tőkés László
A kereszténydemokrata Surján
László azt mondta: „komoly tisztesség”
átvenni a posztot Schmitt Pál és Tőkés
László után. Nemzetpolitikai kérdésekben egyetértés van Tőkés Lászlóval –
mondta –, s mint fogalmazott, szülőhelye, Kolozsvár minden szempontból
kötelezi. Kiemelte: Tőkés Lászlónak hi-

Hozzátette: azt szeretné, ha ez a dialógus konkrét problémákról szólna. Példaként említette a házasság, a
népesedés, a munkanélküliség, a környezeti ártalmak területét, a társadalom
egészének állapotát. „Próbáljuk egymásnak vetni vállunkat, és megoldani a
problémákat” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
A KDNP alelnöke párhuzamot
vonva az itthoni belpolitikai helyzettel
kitért arra is, hogy az unió mint „egy
hatalmas hajó megy előre, de érdemi
kritikát nem kap”. Véleménye szerint a
Magyarországot érő kritikák túldimenzionáltak, a képviselők mondják el személyes bírálatukat. El kell magyarázni
az embereknek, „az unió jó dolog azzal
együtt, hogy Cohn-Bendit hülyeségeket
beszél”.
Az EP strasbourgi plenáris ülésén január 18-án választották az EP egyik alelnökévé Surján Lászlót. Az EP első
magyar alelnökeként megválasztott
Schmitt Pált Tőkés László váltotta
ebben a pozícióban, aki azonban a közelmúltban – erdélyi elfoglaltságaira tekintettel – bejelentette, hogy nem
kívánja újra jelöltetni magát a tisztségre.
Surján László 2004 óta európai parlamenti képviselő, 2007 óta a költségvetési bizottság néppárti koordinátora.

Szeretnénk egy európai szintű új ösztönzőrendszert a fenntartható növekedés
elősegítésére, a belső piac megerősítésére és az innováció ösztönzésére.A készenléti tervek és a sürgősségi intézkedések fontosak és szükségesek, de
nem szabad szem elől téveszteni a jövőt
– mondta egy Courier-beli interjújában
Michael Spindelegger osztrák külügyminiszter, alkancellár, az Osztrák
Néppárt elnöke. Kifejtette, szeretnének
ötleteikkel hozzájárulni az európai növekedési kezdeményezéshez.
Három pontot említett, amelyek szerinte az elkövetkező változások kulcsai
lehetnek: Európai Növekedési Alap –
több ösztönzést kell kapnia az innová-

ciónak és a kutatásnak. Fontos befektetni olyan új területeken, mint például a
megújuló energia, ahol a ráfordítások
haszonnal kecsegtetnek. Több beruházás a reálgazdaságba – a válság bebizonyította, hogy több forrást kapnia a
reálgazdaságnak. Az európai pénzügyi
tranzakciókra kivetett adóval itt is fontos
ösztönző hatást lehet elérni. A kkv-k támogatása – a kis- és közepes méretű
vállalatok feltételeit megnehezítette a
globalizáció. Ezeket meg kell erősíteni,
hogy alkalmasak legyenek fogadni és
piacra vinni a kutatás eredményeit.
Az Osztrák Néppárt elnöke szerint ezen pontok a belső piac
megerősítését célozzák, és ezáltal
felgyorsíthatják a fenntartható növekedést Európában.

Marad az élelmiszersegély
FORRÁS: CDENV.BE

Az Európai Parlament február
15-én jóváhagyta az európai élelmiszersegély-program
megőrzésének tervét, amely a földrész
kevésbé szerencsés
részeit segíti. Mint
ismeretes, néhány
tagállam a program
átalakítását, ezzel
együtt az erre fordítható források 500
millió euróról 113 millió euróra történő csökkentését indítványozta. Az
EP 2011 júliusában megkezdte a
kampányt, hogy továbbra is biztosítva legyen a program. Nagyon jó
hírnek minősítette a döntést Ivo

Belet, belga kereszténydemokrata
képviselő. Mint mondta, a válság
okán európaiak milliói függnek az
élelmiszersegélytől, a rászorulók
száma nem csökken.
A program huszonöt
éves és az európai
szolidaritást jelenti.
A kereszténydemokrata politikus
elmondta, hogy Belgium egyike azon
tagállamoknak,
amelyek nyilatkozatot írtak alá a program hosszú távon
történő fenntartásáért. Kijelentette,
mindent megtesznek, hogy a program a 2014 utáni költségvetési periódusban is fennmaradjon, és segítsen a rászorulókon.
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Új elnök a KDNP
esztergomi
alapszervezetének élén

Tizenöt év után újra van irodája
a KDNP-nek Szombathelyen

Dr. Rétfalvi Gergelyt választotta egyhangúlag a KDNP esztergomi alapszervezete elnökének a párt március 9-én tartott rendkívüli
taggyűlésén, miután a korábbi elnök megbízatása megszűnt.
A KDNP esztergomi alapszervezetének új
elnöke a szervezet elsődleges feladatának a
párt aktívabb közéleti szerepvállalását tartja
Esztergomban.
A rendkívüli Taggyűlésen jelen volt Ablonczy Dánielné Komárom-Esztergom megyei elnök, valamint Hegedűs Mihály megyei
főszervező.

Tizenöt év után újra van irodája a Kereszténydemokrata Néppártnak Szombathelyen. A Malom utcában lévő
pártirodát február 24-én adták át ünnepélyes keretek között; az avatón részt vett Semjén Zsolt, a KDNP elnöke,
miniszterelnök-helyettes, Hende Csaba honvédelmi miniszter, valamint a párt több országgyűlési képviselője és
helyi politikusa is. A történelmi egyházak képviselői, lelkészei megáldották az iroda helyiségeit és az azokban tevékenykedőket.

Dr. Rétfalvi
Gergely
ügyvéd
1981-ben született. A Pannonhalmi
Bencés
Gimnáziumban
tanult. 1999-2000ben bencés ösztöndíjat kapott a
merschedei Gymnasium der Benediktinerbe. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán végezte.

FORRÁS: KDNP.HU

Semjén Zsolt köszöntőjében
hangsúlyozta: a KDNP újraépítése és
megerősítése során most már az ország minden részén vannak a pártnak
olyan „hídfőállásai”, ahol politikai
közösségük tagjai összejöhetnek
egymással, de ahová az emberek is
szabadon betérhetnek, hogy elmondják véleményüket, javaslataikat,
hogy tanácsokat adjanak, vagy csupán beszámoljanak gondjaikról, örömeikről.
A pártelnök megköszönte, hogy a
történelmi egyházak képviselői, lelkészei is eljöttek az iroda megnyitására és megáldották annak helyiségeit, az azokban tevékenykedőket. Semjén Zsolt beszélt arról, hogy
a keresztény politikusoknak minden
áldott nap az evangélium tanításaihoz kell mérniük magukat, ennek
alapján kell dolgozniuk.

Hende Csaba köszöntőjében úgy
fogalmazott: a pártok, mint ahogyan
az a nevükben is benne van, csak részt
képviselnek az egészből, a demokráciának azonban éppen az a lényege,
hogy a részek kiadják együttesen az
egészet. Ahogy az alkotmány is fogalmaz, a pártok közreműködnek a
népakarat kinyilvánításában, amely

nélkül pedig nem működhet a parlamentáris demokrácia – mondta a honvédelmi miniszter.
A KDNP szombathelyi és Vas
megyei irodájának megvásárlását
a párt saját forrásaiból fedezte, felújításainak költségeit pedig a
szombathelyi szervezet vállalta
magára.

Kötelességünk a keresztény-szociális érdekvédelem
Politikai ellenfeleink részéről támadások érnek bennünket, mert nem tudják feldolgozni a hatalmas választási vereséget, és mert rendezett, a normákra
és közösségekre épülő világot szeretnénk megteremteni – mondta Harrach Péter Cegléden, a KÉSZ 180. kerekasztal-beszélgetésén, amelyet Lan-czendorfer Erzsébet, a KDNP országgyűlési képviselője, a KÉSZ győri szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke vezetésével rendeztek a városházán.
A rendezvényen előadást tartott Harrach Péter mellett Rogán Antal és Fodor Csaba politológus.
FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

A kerekasztal-beszélgetés előtt sajtótájékoztatót tartottak, amelyen
Lanczendorfer Erzsébet a KÉSZ fórumainak sikeréről beszélt, hiszen az országban több településen nagy
érdeklődés mellett zajlanak ezek az
események. Harrach Péter a keresztény értékrendet képviselő civil kezdeményezés fontosságára hívta fel a
figyelmet. Mint elmondta, a parlamenti munkában és a civil fórumokon
is van mit tenni a kereszténydemokrácia érdekében. Rogán Antal szerint a
fórumok azért fontosak, hogy az emberek közvetlen módon is értesüljenek
az eltelt két év kormányzati munkájáról. Hangsúlyozta, hogy a súlyos gazdasági örökség terhe határozta meg
ezt az időszakot. Kiemelte, az Európából érkező támadások mögött nem
demokráciadeficit húzódik meg,
hanem érdeksérelmek, mert a baloldali kormányzás gazdasági haszonélvezőinek, a multinacionális cégeknek
és a bankoknak is ki kell venni a részüket a terhek vállalásából. „A vá-

dakra tényekkel kell válaszolni, és
azokból jól állunk” – tette hozzá.
Fodor Csaba politológus a közvélemény kutatások jellegéről és a politikai elemzések sokrétűségéről beszélt.
A kerekasztal-beszélgetés során a
felszólalók Lanczendorfer Erzsébet
témafelvetéseire és a közönség kérdéseire reagáltak.
Harrach Péter arra a kérdésre,
vajon szükség van-e napjainkban keresztény világnézeti pártra, kijelen-

tette, hogy a KDNP politikai tevékenysége lehetőség és kötelesség. Az
európai színtéren az ultraliberalizmus
ellenpontját jelenti a kereszténydemokrácia. A liberalizmus ellen egyedül
ez az eszmeiség rendelkezik a megfelelő érvrendszerrel.
– Itthon, a keresztény-szociális érdekvédelem, a rászorulók, kispénzűek, leszakadók képviselete hagyományaink és eszmeiségünk miatt is
kötelességünk. A néppárt mellett,

amellyel az együttműködés nélkülözhetetlen, megjeleníthetjük saját értékrendünket. Politikai ellenfeleink
részéről támadások érnek bennünket,
mert nem tudják feldolgozni a hatalmas választási vereséget, és mert rendezett, a normákra és közösségekre
épülő világot szeretnénk megteremteni. A pénzügyi és gazdasági körök
érdeksérelmeik miatt támadják politikánkat, míg az ultraliberalizmus hazai
és külföldi képviselői a hagyományos
társadalmi értékrend fellazítására törekednek – fejtegette ki a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője.
Az unióból hazánk ellen indított
kötelezettségszegési eljárások kapcsán Harrach Péter azt mondta:
„mindegyik, általuk kifogásolt törvényünknek megvan az egyértelmű és
tényszerű magyarázata”, majd ezeket
röviden ki is fejtette a hallgatóságnak.
Ennek kapcsán szóba került, hogy hazánk ellen három pontban indítottak
eljárást, amely a médiában eltúlzott
hangsúlyt kap, példaként említette,
hogy Belgium ellen több, mint száz
ilyen eljárás indult.
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Aki belerúg a
lakótársába, az ne
csodálkozzon, ha utána
nem hívják meg ebédre
STÁGEL BENCE
AZ IKSZ ELNÖKE
GAAL GERGELY
AZ IKSZ ELNÖKEHELYETTESE

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség megdöbbenve áll Kertész
Ákos író magatartása előtt, aki február 29-én Kanadába távozott, és ott
menekültstátuszt kért. Nem értjük
mártírkodásának célját.

Ezzel a lépésével erősíti korábbi magatartását, amikor saját magyar hazája
megbecsülését az utóbbi időben egyébként is különösen kritikus nemzetközi
közvélemény előtt járatta le.
Korábbi, 2011. augusztusában az
Amerikai Népszavában megjelent levelében a magyarságot „genetikailag alattvalónak”, „a második világháború
borzalmaiért, a Holocaustért egyedül felelősnek” nevezi, aki „röfög és zabálja a
moslékot”, „se tanulni, se dolgozni nem
tud és nem akar, csak irigyelni, és ha
módja van legyilkolni azt, aki munkával,
tanulással, innovációval viszi valamire.”
Ilyen kijelentések jogosan vívnák ki
bármely nemzet, nemzetiségi vagy vallási csoport, közösség felháborodását,
amely ellen megfogalmazzák. Kertész
Ákos saját magyar nemzete ellen kelt ki
ilyen módon, amivel érthetően nem keltett rokonszenvet jóérzésű honfitársaiban. Korábbi nyilatkozatát tetézve
ráadásul a minap nyilvánosan jelentette
be Kanadába távozását és menekültstátusz kérését.
Mi, fiatal kereszténydemokraták úgy
gondoljuk, hogy Kertész Ákosnak nincsen oka csodálkozásra azon, hogy Magyarországon vannak, akik ridegen
viselkednek vele, mert ezt saját magatartásával vívta ki. Aki belerúg a lakótársába, az ne csodálkozzon, ha utána nem
hívják meg ebédre. Kertész Ákos ne csodálkozzon, ha a magyarságot súlyosan
sértő kijelentései és hazájának nemzetközi szinten való többszöri lejáratása
után vannak, akik nem viselkednek vele
barátságosan.
Meggyőződésünk, hogy napjaink
válságokkal terhelt világában sokkal
inkább a nemzeti önbecsülés erősítésére van szükség. Ha Kertész Ákos
elismert írói tehetségével és népszerűségével ehhez járulna hozzá, akkor bizonyosan jó érzéssel és az emberek
megbecsülését érezve élhetne Magyarország bármely pontján

„Devictus vinci – Legyőzetve győz –
Mindszenty emlékkonferencia Veszprémben
Mindszenty József hős volt, nem áldozat, a demokrácia pedig az egyetlen politikai rendszer, amely lehetővé teszi,
hogy értékek mentén éljünk – mondta Navracsics Tibor Veszprémben, a bíboros emlékére rendezett konferencián.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 2012-ben rendezvénysorozattal emlékezik a százhúsz éve született Mindszenty József hercegprímásra.
FORRÁS: KDNP.HU

A miniszterelnök-helyettes szerint
Mindszentynek nem voltak politikai
ambíciói, mégis hatást gyakorolt a politikára azzal, hogy hű maradt elveihez.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 2012-ben rendezvénysorozattal emlékezik a százhúsz éve
született Mindszenty József hercegprímásra.
A miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter emlékeztetett arra: a kommunizmus azt
hangoztatta, hogy az egyház ne politizáljon, fogja be a száját, úgy létezzen,
mint az indiánok a rezervátumban, s ne
jöjjön onnan ki. Mindszenty Józsefnek
nem voltak politikai ambíciói, mégis hatást gyakorolt a politikára azzal, hogy hű
maradt elveihez, keresztény értékeihez
és az objektív igazsághoz. A diktatúrák
ezt nem tudják elviselni, Mindszenty bíboros ezért veszítette el szabadságát a
nyilas és a kommunista diktatúra alatt
is. Nem hitt a hazugságoknak, s nem engedte meg, hogy a cél szentesítse az eszközt – mondta Navracsics Tibor.
Mindszenty Józsefnek demokráciában nem kellett volna kényszerűségből
politikussá válnia annak érdekében,
hogy megvédje értékeit. Az értékeket
követő ember nem áldozat, hanem hős,
aki végül győz. A bíboros kiváló példája

ennek – jelentette ki a miniszter. A demokrácia az egyetlen politikai rendszer,
amely lehetővé teszi, hogy értékek mentén éljünk – zárta beszédét Navracsics
Tibor.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) 2012-ben
rendezvénysorozattal emlékezik a százhúsz éve
született Mindszenty
József hercegprímásra.
Az a küzdelem,
amelyet
Mindszenty József két diktatúra
ellen is folytatott,
a független, szabad
Magyarországért
való áldozatvállalás
mindannyiunk számára
példát mutathat – mondta a
veszprémi emlékülés bevezetőjében
Gaál Gergely, az IKSZ elnökhelyettese
a városházán.
Hozzátette: Mindszenty életművének üzenete nemcsak azért aktuális
most, mert 120 éve született, hanem
azért is, mert korunkban különösen fontos Európa és az egész nyugati civilizáció számára a karakteres és határozott
kiállás a keresztény értékek mellett. A
hercegprímás olyan egyházfő, államférfi volt, aki hajlíthatatlanul ragaszko-

dott az általa fontosnak tartott értékekhez, ezért a mai fiatalok előtt is méltó
példaképül állhat – jelentette ki Gaál
Gergely, megjegyezve: az IKSZ rendezvénysorozatának célja az, hogy a
mai fiatalok is megismerhessék
életművét, tevékenységét, bátorságát.
Székely János
esztergom-budapesti segédp ü s p ö k
kijelentette:
Mindszenty
a 20. századi magyar
történelem
egyik legnagyobb alakja
volt. Boldoggá
avatását 2006-ban
kezdeményezték. Tulajdonságai közül a segédpüspök a
szegényekkel, gyöngékkel való szolidaritását, bátorságát és mély hitét emelte
ki. Szegény gyerekek taníttatását fizette,
az elesetteket védelmezte, mérlegelés
nélkül az üldözött mellé állt, adventban,
nagyböjtben kenyéren és vízen élt, legtöbbször ágy helyett a földön aludt, és
óriási munkabírással dolgozott; akik
akkor látták, azt mondták, börtönévei
alatt szentté lett - idézte fel alakját Székely János.

„Új” egyházak elismerése – igen;
türelmetlen szekularizáció – nem!
STÁGEL BENCE
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KDNP
AZ IKSZ ELNÖKE
TÖRCSI PÉTER
AZ IKSZ ALELNÖKE

Az IKSZ fontosnak tartja kiemelni:
Parlament döntése annak bizonyítéka,
hogy az új egyházügyi törvény igenis
nyitva hagyja a kaput számos felekezet
előtt az egyházzá történő elismerést illetően. Így ismét egyházi státusz kaptak a
magyarországi metodisták, anglikánok
vagy kopt keresztények is. Mindezek
mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy
sem az új törvényi szabályozás, sem saját
meggyőződésünk nem köti össze az egyházalapítást és a szabad vallásgyakorlást.
Magyarország jogállam, ahol vallásos
meggyőződését egyénileg és közösségileg mindenki kifejezheti és gyakorolhatja.
Mindazonáltal felhívjuk arra is a figyelmet, hogy - fentiektől függetlenül általunk károsnak tekintett folyamatok

indultak el úgy
Európában, mint
Magyarországon. A kizárólag
haszonszerzésre
szakosodott bizniszegyházak
alapítását és terjedését az új egyházügyi törvény
hatékonyan
meggátolta.
Azonban van,
ami ellen jogszabállyal kevésbé sikeresen lehet küzdeni:
egyre divatosabbá válik ugyanis az erőltetett szekularizáció minden élethelyzetre történő, militáns követelése. Már
nem megy újdonságszámba, hogy „világnézeti semlegességre” hivatkozva
keresztek, feszületek eltávolítását sürgessék politikai vagy „civil” erők Lengyelországban vagy Olaszországban.
Mi, fiatal kereszténydemokraták úgy

gondoljuk, hogy mindez a '68-as ellenkultúra, a túlzásba vitt politikai korrektség és az erőltetett „egyenlőségelvűsdi”
következménye. Bár természetesen valljuk, hogy világnézetét mindenki szabadon választja meg, úgy gondoljuk, hogy
a keresztény felfogású és vallású emberek ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint bárki más, keresztényi
meggyőződésük tiszteletben tartása
ugyanúgy mindenkitől elvárható. Ezt a
meggyőződést az agresszív szekularizáció veszélyezteti, mely a politikai korrektség „követelményeit” a közélet után
a magánéletre is ki akarja terjeszteni.
Mindezek fényében arra szólítjuk fel a
XXI. századi, józanul gondolkodó fiatal
generációkat, hogy ne dőljenek be a „te is
más vagy-te sem vagy más” hamis liberális szlogenjének, a relativizálást dogmává erősítő „semlegesség” jól csengő
tételének, hanem bátran álljanak ki saját
keresztény identitásuk mellett.
Budapest, 2012. február 27.
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Értékek, válaszok, választások
D–Y–Ó

A pártok támogatottságát mérő közvéleménykutatásokban olykor megemlítődik, hogy a negyven éven
aluli korosztályokhoz közelebb állnak a jobboldal eszméi, mint az idősebbekhez. De az is, hogy a legfiatalabb
szavazóréteg általában inkább a nemszavazók seregét
gyarapítja. Az viszont, hogy akkor hogyan is gondolkoznak, ebből nem tűnik ki. Éppen ezért feltűnő az Élet
és Irodalom január 20-i számában megjelent „Értékválasztások a huszonévesek körében” témájú ismertetés,
amelynek szerzője Vásárhelyi Mária.
Egy 2009-ben, közelebbről meg nem határozott
felmérésre hivatkozva a szerző arra a megállapításra
jut, hogy a kilencvenes években még nagyrészt indifferens korcsoport, a 20–29 éveseké „sokkal határozottabb politikai arcéllel rendelkezik”.
„Összegyűjtöttük a baloldallal és a jobboldallal
összefüggésben a politikai közbeszédben elhangzott, leggyakrabban megfogalmazódott kritikákat,
negatív vélekedéseket… A baloldalt érintő évtizedes lejárató kampány meghozta gyümölcsét, nemcsak a baloldali politikusok, hanem a baloldali
értékek is karaktergyilkosság áldozataivá váltak.”
„A huszonévesek többsége… lényegében teljesen azonosulva a Fidesz ellenséges retorikájával,
részben vagy teljesen elfogadja azokat a vádakat,
amelyeket a baloldallal szemben a jobboldal megfogalmazott a nemzetellenességet, az idegen érdekek kiszolgálását, a pénz- és hataloméhséget…”
Ennek következményeként már 2009-ben a fiatalok relatív többsége „tragikusnak érezte saját
szempontjából egy 2010-es újabb baloldali győzelem lehetőségét”. Már akkor a fiatalok 20 százaléka
ellenségének, relatív többsége ellenszenvesnek tekintette a baloldalt. Ez különösen az egzisztenciálisan fenyegetett fiatalokat jellemezte.
Mindazok, „akik úgy ítélik meg, hogy az elmúlt
nyolc évben mind a családjuk, mind saját maguk
anyagi viszonyai, életkörülményei jelentősen romlottak, és akik a Kádár-korszakról is… meglehetősen kritikus véleményt formálnak”…
„A baloldal kriminalizálása leginkább a Jobbik
körében népszerű, de a Fidesszel és a KDNP-vel rokonszenvezők körétől sem áll távol, hogy a baloldalt
nemzetellenes bűnözők gyülekezetének tartsák.”
„A Fidesz szavazóinak 38 százaléka teljesen, 50
százaléka pedig részben egyetért azzal, hogy a történelem során a baloldal gyakran elárulta saját nemzetét… a baloldal nálunk mindig idegen érdekeket
szolgált ki és 63 százalékuk részben vagy teljesen
egyetért azzal, hogy a baloldal nálunk egyet jelent
az erkölcstelenséggel, … még az MSZP szavazóinak közel egyötöde is meglehetősen kritikus álláspontot foglalhat el a baloldal értékelésekor.”
Vajon mindez, különösen az egzisztenciális szorongás csakis a Fidesz karaktergyilkos demagógiájának a következménye lett volna? Mindebben a
gyanús privatizációktól az őszödi beszéden át a
Hagyó-ügyig húzódó vörös fonalnak semmi szerepe
sem lett volna?
„A jobboldallal szemben megfogalmazódó negatív sztereotípiákat a fiatalok többsége elutasítja…
nem azonosulnak a rasszizmusra, kirekesztésre, antiszemitizmusra, szabadság-, demokrácia- és modernizáció-ellenességre vonatkozó kritikákkal…
mindössze nyolc százalék azok száma, akik egye-

tértenek ezekkel” a vádakkal. A fiatalok nagy többsége viszont meglehetősen kritikus a politikai elittel szemben. „A fiatal felnőttek közel kétharmada
úgy gondolta, hogy az országban 2008-ra kialakult
súlyos gazdasági és politikai válságért a teljes politikai elitet terheli felelősség… Minden harmadik fiatal pedig egyértelműen hazug, korrupt, hatalomés pénzéhes emberek gyülekezetének látta a politikai elitet… függetlenül hovátartozásukról”. Mindkét oldal támogatói elsősorban a másikat okolják,
de egy részük hajlandó a saját oldalának politikusait is felelősnek tartani.
A kilencvenes évek fiataljaival összehasonlítva
megváltozott a liberális–konzervatív ideológiai ellentétpár kérdésében elfoglalt álláspont is. A kilencvenes években a többség a liberalizmussal
rokonszenvezett, 1999-ben közel 4:1 arányban volt
vonzóbb a liberalizmus, tíz évvel később 22:29 százalék volt az arány a konzervativizmus javára. 33
százalék pedig a kettő között középen áll.
„A huszonévesek körében – 2009-ben – az önmagukat jobboldali konzervatívként azonosítók
vannak a legtöbben, a második legnépesebb orientáció a jobboldali – liberális”.
A kérdésre, hogy a fiatalok „a közkeletű világ-

Vajon az, hogy a mai fiatalok
többsége a jobboldali értékeket
választja, garancia-e rá, hogy velük
nem történhet meg ugyanaz, ami a
mai középkorúakkal és idősekkel
megtörtént? Akik minden előző
kutatáson, fiatal korukban – eltérve
a politikai állásfoglalástól – jövőjüket illetően ugyanilyen ábrándokat
szőttek, mint a mai fiatalok?
nézeti-ideológiai irányzatok közül melyiket menynyire érzik önmagukhoz közelállónak, a válaszok
tovább erősítik az előbbiekben felsejlő, a konzervatív értékek iránt vonzódó, jobboldali beállítottságú
fiatalság képét. A legtöbben a környezetvédő, hagyomány- és tekintélytisztelő és nemzeti gondolatkört érzik közel magukhoz, a legelutasítottabb pedig
a XX. század két totalitárius rendszerének ideológiája, a fasizmus és a kommunizmus.”
A környezetvédelmet kétharmaduk, a többi eszmét alig valamivel kevesebben, „a kereszténységet,
mint értékrendet és ideológiát pedig 39 százalékuk
érzi közel magához”.
Kevésbé népszerűek és megosztóbbak a baloldali és liberális értékek. „A kozmopolitizmust a
fiatalok 29 százaléka, a szociáldemokrata értékvilágot 20 százaléka jelölte meg saját értékrendjéhez
közelállóként.” A nacionalizmus 13, a radikalizmus
6 százalék számára vonzó.
Vásárhelyi szerint ezek az adatok és jelenségek
az általános és széleskörű társadalmi anómiával függenek össze. Az államszocializmus összeomlását
követő értékválságot a kapitalizmus válsága még elmélyítette. „Sokan olyan ideológiai kapaszkodókat
keresnek, amelyek valamiféle folytonosságot, biztonságot nyújtanak számukra.” A nemzeti ideológia
előretörése már a ’90-es években érezhető volt,
azóta tovább erősödött és elsősorban a Fidesz támogatóinak számát növelte. Ma mindössze tíz szá-

zaléktól áll távol a nemzeti gondolat. A felmérés
végső konklúziója az, hogy az előző generációkénál
lényegesen homogénebb újabb nemzedék van felnövekvőben.
A nyilvánvalóan egy baloldali kutatócsoport által
végzett és egy neoliberális orgánumban ismertetett
kutatás eredményét látva e sorok írója hitetlenkedve
dörzsöli szemét. Mintha egy hatvanöt, sőt, talán hetven éve tartó rossz álomból ébredt volna fel és most
csodálkozva látja, hogy körülötte egy olyan fiatal generáció nőtt fel, amelynek többsége azokban az elvekben reménykedik, amelyek egész idő alatt
világosan mutatták az utat, és amelyen járni kellett
volna, de a társadalmat következetesen letérítették
róla. És hagyta, hogy letérítsék.
De vajon nem túlságosan szép-e a menyaszszony? El lehet-e hinni, hogy a mai fiatalok, akik
egy mindenféle testi-lelki betegséggel megvert öregedő társadalom leszármazottai, valóban komolyan
hiszik-e, gondolják-e azt, amit mondanak?
Kezdjük a legszerencsétlenebb közhellyel,
vagyis hogy minden politikus egyformán korrupt.
Ez a vélemény 1867, a kiegyezés óta naponta hangzik el minden korszak minden parlamentjével kapcsolatban és valamikor „a politika úri huncutság”
formájában élt a nép körében. Vajon, ha minden politikus száraz kenyéren és vízen élne egy hónapos
szobában, akkor is megkérdeznék, hogy miből telik
neki kenyérre? A korrupció, amint azt napjainkban
láthatjuk, pontosan körülhatárolható.
Más – a mai felnőtt társadalomra vonatkozó –
kutatások az idősebbek anómiáját, teljes értékvesztését, céltalanságát, tengődését mutatják ki. És ez a
most ismertetett felmérés egy másikból indul ki,
amely tíz évvel korábban még az akkori fiataloknak
ugyanerre az anómiára utaló hajlandóságát mutatta
ki. Természetesen nemcsak a politikai irányultság,
vagy közönyösség volt mindennek lényege, hanem
az általános emberi magatartásra jellemző vonások
feltárása. A mai fiatalok életfelfogása is anómiás
lenne csak azért, mert jobboldali a többség?
Vásárhelyi Mária többször is hangsúlyozza,
hogy mindez a Fidesz lejárató, rágalmazó demagógiájának eredménye.
Talán a másik oldalon nem volt, nincs, nem lesz
hiány demagógiában? Rágalomban és hazudozásban? Ha valakinek eddig kétségei lettek volna e
tárgyban, most alapos leckét kaphat abból, hogy
mire és milyen eredményekre képes csak néhány
külföldre szakadt, kommunista-maoista renegátból
kikupálódott „európai szellem”, élükön a bennfentes Konrád Györggyel. Az ő taszító hatásuk nem játszik, játszhatott eddig is főszerepet abban, hogy ez
a nemzedék szembefordult a rendszervisszaváltókká vált liberálisokkal?
Vajon az, hogy a mai fiatalok többsége a jobboldali értékeket választja, garancia-e rá, hogy velük
nem történhet meg ugyanaz, ami a mai középkorúakkal és idősekkel megtörtént? Akik minden előző
kutatáson, fiatal korukban – eltérve a politikai állásfoglalástól – jövőjüket illetően ugyanilyen ábrándokat szőttek, mint a mai fiatalok?
Végezetül még egy kérdés: Vajon egy baloldaliak által végzett kutatásból, egy balliberális orgánumból kell-e értesülnünk a mai
fiatalok értékválasztásáról? Mert egyébként
nincs honnan?
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„Az elmúlt két esztendőben
valójában tabuk ledöntése zajlott”
Gondolattal, szóval cselekedettel és mulasztással – mondjuk a bánat imában – is el lehet követni bűnöket. Ha nem tennénk meg azokat a lépéseket az
oktatásban, az egészségügyben, az önkormányzati rendszerben, a közigazgatásban, ami a korábbi adósságtermelő ágazatokat nem adósságtermelővé
teszik, amivel megállítható szuverenitásunk csökkenése, az óriási eladósodottság, akkor nagyobb hibát követnénk el, mint bármelyik elődünk, hiszen
nem élnénk a lehetőségünkkel – mondja lapunknak adott interjújában Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
BRÉM-NAGY FERENC

– Ha az ember ma egy huszonéves
fiatalembert lát, akkor nehezen tudja
elképzelni, hogy a politika legyen a
szenvedélye.
– Pedig lehetséges. Az IKSZ rá az
élő bizonyíték. Sok fiatalt érdekel a
közélet, a politika, ami persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenkiből
politikus lesz. Akad, aki marad az
ügyvédi vagy éppen az építész praxisánál, akad, aki inkább pékként találja
meg boldogságát, de vannak és vagyunk olyanok is, akik hivatásuknak a
politikát választják, hiszen ez is éppen
olyan szakma, mint bármelyik más.
Miért lesz valaki orvos vagy éppen
tanár? Mert érdekli, szereti választott
szakmáját. A politikával sincs ez másként. Ehhez is vonzódás kell, akárcsak
a többi hivatáshoz. Sok IKSZ-es marad
a civil szférában, és vagyunk jópáran,
akik nem. Az enyém idehúzott. A döntés előtt hezitáltam én is. Belekóstoltam az ügyvédkedésbe, éveket
töltöttem el ügyvédi irodákban, eleinte
egyetemistaként, lótottam-futottam,
fénymásoltam, majd végzett doktorként gyakoroltam a jogot. A hitetlenség
talán abból a rossz beidegződésből
adódik, hogy sokan a politikát valamiféle mocskos dolognak gondolják,
pedig a politika nem az. A politikát
azok mocskolják be, akik piszkos kézzel nyúlnak hozzá.
– Önt személy szerint mi indította a
közélet felé? A család, a neveltetés…
– Nem volt semmiféle családi indíttatásom, olyannyira nem, hogy amikor
az egyetemen a hallgatói önkormányzat elnöke lettem, és erről este hazaérkezvén beszámoltam édesanyámnak,
akkor ő azt mondta: „Miért nem csinálsz inkább valami mást, valami értelmesebbet? Sportolhatnál.”
– Magyarországon él egy makacs
kép, miszerint a kereszténység nagyjában-egészében egyenlő a múltba fordulással. Az IKSZ létezésével és a
ténykedésével is cáfolni látszik és
igyekszik ezt sztereotípiát. Hogyan
lehet ezzel az előítélettel megküzdeni?
– Nagyon nehezen. Erősen tartja
magát az emberekben, hogy minden
kereszténydemokrata öreg, és csak a
múlttal van elfoglalva. A tévhitek eloszlatását tovább nehezíti, hogy ezek-

ben van némi igazság, hiszen valamennyire múltbafordulók vagyunk,
már amennyiben a múltból való táplálkozást, a nagy elődök tiszteletét a
múlt tanításainak figyelembevételét és
kamatoztatását, a jelenbe való átültetését annak lehet nevezni. De véleményünk szerint anélkül, hogy bírnánk a
múltat, nem lehet a jelent és a jövőt
tisztán látni. Éppen ezért fontosak számunkra Morus Tamás és saját nagyjaink. Az IKSZ-es generáció nem azt
mondja, hogy ugyanazokat a dolgokat
szeretnénk megcsinálni, újrateremteni,
mint Kossuth Lajos, Szent István, hiszen ez anakronizmus lenne. Nem
akarunk létrehozni egy illuzórikus világot, már csak azért sem, mert annak
a kornak is megvoltak a problémái, árnyai, akkor is, ha mára azok elhalványodtak, és mi már csak a szépet
látjuk. Valójában arról van szó, hogy
ugyanazokért a célokért küzdünk,
mint elődeink.
– Hogyan lehet azt megjeleníteni,
hogy ezek az elődök – Szent István, Kossuth Lajos, Barankovics István – a
maguk idejében előremutató politikai
kultúrát képviseltek, olyat, amelyik
képes volt megszervezni a társadalmat,
megmozgatni fizikai és mentális erőit,
hogy egy sokszor használt, elkoptatott
jelzővel éljek: progresszívek voltak? A
Barankovics István vezette DNP párhuzamosan működött az európai kereszténydemokrata pártokkal, amelyeknek
köszönhetően a háború utáni Európa
szerencsésebb felén polgáraiknak szabadságot és jólétet biztosító, prosperáló
államok születtek. Hogyan lehetne ezt a
folytonosságot – hiszen a kereszténydemokraták ezen hagyományt, politikai és
szellemi örökséget viszik tovább – érzékelhetővé tenni?
– Ami most ebből az örökségből –
ha úgy tetszik, szellemi hagyatékból –
látszik, az voltaképpen a kormány
munkájának köszönhető, sőt ha őszinték akarunk lenni, Orbán Viktornak. Az
elmúlt két esztendőben valójában
tabuk ledöntése zajlott: a keresztény
gyökerek fontosságát, az élet, az életünk tiszteletét újra fel kell, fel kellett
fedeznünk, ma ezek az értékek újító,
megújító gondolatnak számítanak,
nemcsak nálunk, de a nyugati világban
is. Ez természetesen konfrontációkkal
is jár, amelyet felvállaltunk és továbbra
is fel kell vállalunk. A nemzeti érdekek

előtérbe helyezése a multinacionális
cégekkel szemben, a korrupció felszámolása, a költségvetési fegyelem törvényben való rögzítése a közös kassza
további kifosztását, a közvagyon megbecsülését, a társadalom, a jogok és kötelességek méltóságának, tekintélyének
helyreállítását célozza meg. Ez az
alapja a szegénység felszámolásának,
az újjászervezés lehetőségének. Ahol
nincsenek világos, számon kérhető szabályok, ott nincs közös munka. Mindez
láthatóan megjelenik az új Alaptörvényben. Amire talán szükségünk
volna a hagyatékból, az a bátorság. Barankovicsék kritikusak voltak magával
a kereszténységgel szemben is, a színlelt hamis dolgokkal felvették a harcot,
talán ennek is köszönhető, hogy a keresztény szellem megelevenedett, és
cselekvő erővé lett.

– Vannak vélemények, amelyek szerint
valójában most ért véget a szocializmus,
az elmúlt két esztendőben mondhattunk
búcsút a posztkommunizmusnak. Ön régóta visz egy ügyet, a kitelepítettek, a kommunizmus áldozatainak kárpótlásáért,
történetük megőrzésért dolgozik. Vajon a
társadalom többsége tisztában van-e
azzal, mi az, amit magunk mögött hagytunk?
– A magyar társadalom tudását sokban befolyásolta, hogy a kommunista
elit a békés rendszerváltás során átmentette hatalmát a demokratikus
rendszerbe. Ez annyiban volt jó és szerencsés dolog, hogy nem folyt vér, az
átmenet, a szabadság nem követelt áldozatokat. Másrészt azonban azzal járt,
hogy bizonyos igazságokat a mai napig
elferdítenek, elhallgatnak. Küldetésünknek tekintjük, hogy feltárjuk, el-
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mondjuk, mi is történt a múltban. Ezt a
munkát nem valaki ellen bosszúból végezzük, hanem valamiért. Mindenkinek tudnia kell, hogyan működött a
diktatúra. Meg kell ismerni a zsarnokság embertelenségét, azt, hogy sokakat
megölt, bebörtönözött, elkobozta emberek vagyonát, beskatulyázta az életeket. Ezek tények. Éppúgy, ahogyan
tény az, hogy Rákóczi a szabadságért
harcolt, vagy az, hogy Széchenyi építette a Lánchídat. Tudni, ismerni elengedhetetlen, hiszen így védhetjük meg
önmagunkat attól, hogy még egyszer
megtörténjék, így akadályozhatjuk
meg azt, hogy bármelyik párt bármiféle indokkal átlépjen a törvényeken.
Értékrendünk kulcsa is az a tudás, hogy
szabad, teljes életet csak a demokrácia
keretei között élhetünk.
– Ha visszagondolunk a nyolcvanas évek végére, közepére, olyan érzete van az embernek, mintha
akkoriban több mű született volna a
kommunizmus valóságáról, mint a
rendszerváltoztatás elmúlt húszegynéhány évében…
– Ezt nem tudom megítélni, de nagyon remélem, hogy nem így van. Azt
gondolom, az Alaptörvény mérföldkő
lehet a feldolgozás folyamatában, hiszen egyértelműsítette a diktatúrához
való hozzáállást, és a demokratikus
jogfejlődésen kívülre helyezte az Antall-kormány megalakulása előtti időszakot. Ezzel egyértelművé tette ennek
a negyven évnek a közjogi státuszát,
kimondva, hogy nem része a magyar
közjogi fejlődésnek. Megteremtette a
rendszerváltás lezárásának lehetőségét
az el nem évülő emberiesség elleni
bűncselekmények büntethetőségével,
a Nemzeti Emlékezetbizottság felállításával vagy a különböző pártállami
privilégiumok visszaszolgáltatásával,
amit jóvátételre, az emlékek megőrzésére fordíthatunk. Teljes igazságtétel
persze így sem lesz. Elvett életeket,
éveket, vagyonokat nem tudunk viszszaadni. Ami módunkban áll, az az,
hogy a történelemkönyvek hasábjain
már az igazságot fogják leírni.
– Született egy országgyűlési határozat-tervezet is ebben témában, a
KDNP-nek van a kommunizmus bűneivel foglalkozó munkacsoportja,
amelyik nemrég konferenciát rendezett. Véletlen leosztás vagy a KDNP
tudatos szerepvállalása a múlt feltárásának katalizálása?
– Nemrégiben ez a munkacsoport a
Konrad Adenauer Alapítvánnyal közösen rendezett egy négyszáz fős konferenciát. A KAS elnöke a rendezvény
után elmondta, hogy amióta Magyarországon van, konferencián soha ennyi
érdeklődőt nem látott. Ez is mutatja,
hogy 20-22 év alatt ezek a dolgok nem
merültek feledésbe, az igazság iránti
vágyunk nem csökkent, továbbra is
igény mutatkozik arra, hogy a történelemben minden a helyére kerüljön. A

kitelepítések, a kommunizmus bűneinek megmutatása nem csak a KDNPnek fontos, hiszen nem csak a mi
elődeink szenvedtek sérelmeket. Például a személyes érintettség okán
Réthelyi Miklós is a nevét adta a kezdeményezéshez. A motor valóban a
KDNP, a tervezetet azonban a KIM és
a NEFMI közösen jegyzi. Magyarország nemzetközi színtéren is tett már a
múlt kárvallotjainak érdekében. Egy
évvel ezelőtt Magyarország volt az
EU soros-elnöke, lengyel-magyarlitván kezdeményezésre elfogadtuk az
első olyan döntést, amely a kommunizmus rémtetteit és a nácizmus rémtetteit egyaránt elítéli, és az ezekkel
szemben való fellépést ajánlja. Ehhez
a tagállamoknak, az unió szerveinek
erőforrásokat is biztosít. Nemzetközi
emléknapnak pedig augusztus 23-át
jelölték ki. Az elfogadás pillanata több
volt, mint siker. Amikor az angol emberiességi miniszter elmondta, hogy
diákként 1956 októberében minden
reggel azzal kezdték a tanítást, hogy
elmondtak egy imát a magyarokért, a
szabadságért, én személy szerint nagyon meghatódtam. Mindig örülök,
ha ilyen vagy hasonló gesztusokkal
találkozom.
– Kanyarodjunk kicsit vissza a párt
berkeibe. Ön kilépvén az IKSZ-ből a
KDNP alelnöke és államtitkár lett. A
kilépéssel együtt megszűnt a közös
munka is vagy csak a státusz változott?
– Ha most odanézünk a falra, akkor
bekeretezve ott látjuk az én 001-es tagkönyvemet. Igaz, nem én voltam az
IKSZ első tagja, de valahogy mégis
úgy alakult, hogy az az enyém lett.
Sokat jelent a számomra az IKSZ, végleg elszakadni sosem fogok, de úgy
gondolom tovább kell lépni, át kell
adni a helyet másnak. Jó, ha sok fiatal
bukkan fel újra és újra a házunk táján.
Hál’ Istennek nagyon sok tehetség van
az IKSZ tagjai között, akikre a jövő kereszténydemokrata munkában építeni
lehet. Nem tartanám helyesnek, ha
vissza-visszajárnék. Mindennek meg
van a rendje. Egy hierarchikus rendszerben nem jó, ha az ember fegyelmezetlen, ha eluralkodik rajta a
romantikus érzés, és visszatér ahhoz,
amit már átadott másnak, amiért már
más felel. A rendszeres heti döntéshozó
találkozóink ugyanúgy megvannak, a
döntéshozatalban részt veszek, de már
más az elnök. A céljaink persze még
mindig közösek.
– Magyarország megújul, folyik a
közigazgatás átszervezése. Hatalmas
munka, amiből a társadalom csak a
gyors változásokat érzékeli, magyarán:
kapkodja a fejét. A zavart csak tetézi az
ellenzék, amely szerint az átalakítások
sehová sem vezetnek, csak rontanak a
helyzeten. Hogyan lehet ilyen nyomás
alatt dolgozni, hovatovább jól dolgozni?
– Szerencsére rengeteg biztatást kapunk. Az ellenzéktől persze nem vá-

runk helyeslést, hiszen az a dolga, hogy
kritizáljon. Ám bírálni kétféle módon
lehet. Az egyik: úgy érkezik a kritika,
hogy rögtön utána jön egy vagy akár
több javaslat. A másik: csak az elutasítás létezik, semmi más. A magyar ellenzéki pártok az utóbbi módon
politizálnak. Amikor nagy ritkán javaslatokat is megfogalmaznak, az voltaképpen a régihez való visszatérést
jelenti, amivel csak az a baj, hogy már
akkor sem vált be. Nem tudnak alternatívát kínálni vagy, a Jobbik esetében,
a javaslatok átlépik a jogállami kereteket. Sokaknak úgy tűnik, hogy az Európai Unió is bírálja Magyarországot,
ám azt látni kell, hogy ezeket az állásfoglalásokat a baloldali-liberális többség
fogalmazza meg a néppárti-konzervatív
kisebbséggel szemben. Hazánkat nem az
egész unió ítéli el, csak a vörös, mélyvörös és kék része. Az unió is kétosztatú.
A néppárti rész megért és támogat bennünket, hiszen ugyanazokat az értékeket
valósítjuk meg, amit ők is vallanak, bár
lehet, hogy a saját országukban nem
merik ennyire markánsan felvállalni. Mi
viszont ezeket az átalakításokat azért vittük végig ekkora erővel és vehemenciával, mert ez a felelősségünk. Azért kaptunk kétharmados felhatalmazást, mert
az emberek nagyon mást akartak. A felelősség nem csak azt jelenti, hogy lehetőségem van ezt vagy azt megtenni,
hanem azt is jelenti, hogy ha valamit elmulasztok, akkor azt a későbbiekben hibaként róhatják fel. Éppen ezért
gondolattal, szóval cselekedettel és mulasztással – mondjuk a bánat imában –
is el lehet követni bűnöket. Ha nem tennénk meg azokat a lépéseket az oktatásban, az egészségügyben, az önkormányzati rendszerben, a közigazgatásban, ami a korábbi adósságtermelő ágazatokat nem adósságtermelővé teszik,
amivel megállítható szuverenitásunk
csökkenése, az óriási eladósodottság,
akkor nagyobb hibát követnénk el, mint
bármelyik elődünk, hiszen nem élnénk
a lehetőségünkkel. Sok jobboldali
ember korholja most az Antall-kormányt, hogy ezt meg ezt meg kellett
volna tenni. Nem szeretnénk, ha tíz év
múlva ránk is így mutogatnának vissza,
hogy ezt meg azt nem tettétek meg,
amikor meg kellett volna tenni.
– A döntések okai, magyarázatai a
kommunikációs térben nem tudnak koherensen, érthetően megjelenni. Ha valaki az utcáról itt ülne mellettünk, és
részt venne a beszélgetésünkben, valószínűleg világosan látná, miért is kellett
Alaptörvény és a sok radikális változás.
Ám „kinn” nagy a zaj, rohan mindenki,
és minden halk lépésre csattogás következik. Például az Alaptörvény vitájáról
az ellenzék a többszöri felkérés ellenére
tudatosan maradt távol, majd azt hangoztatta, hogy a kormánytöbbség egyedül alkotmányozott. Félő, hogy a zaj
elnyomja az értelmes hangokat…
– Kétségtelen, hatalmas volt a
tempó. Egy hét alatt 7-8 törvényt fo-
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gadtunk el. Teljesen érthető, hogy az
újságokat és a híradásokat követve
képtelenség ekkora mennyiségű információt befogadni. Ezen a téren valóban van még mit pótolnunk. Ezért is
indítottunk országjárást tavaly november-decemberben. Nagyon fontos,
hogy elmenjünk és találkozzunk a választókkal, és személyesen is elmagyarázzuk, mi miért is történik. Az
érezhető, hogy mindenki bízik. Elegendő, ha csak a Békemenetre gondolunk. Azokat az intézkedéseket,
amelyeket megértenek, összefüggésében is látják, támogatják. Azoknál a
döntéseknél adódnak problémák,
fennakadások, amelyeket nem látnak
át. Ha ezekről a témákról sikerül párbeszédet kialakítani, akkor úgy gondolom, sikerül a többséget meggyőzni
arról, hogy jó irányba tartunk. Nyilván
azokat a választókat, akik sosem szavaztak ránk, nem hiszem, hogy valaha
is meggyőzhetjük. De ettől nem kell
megijednünk. Azoknak kell a bizalmát
megtartanunk, akiktől a felhatalmazást
kaptuk. Velük kell megértetnünk azt,
hogy egy-egy intézkedés miért is történik: legyen az bankadó, Széll
Kálmán-terv, rezsi-stop, étkezési utalványok. Ebben a közvetlenségnek is
jelentős szerepe van.
– Gyakran merül fel a magyar nyilvánosságban, hogy a KDNP nem is létezik. Ha a Fidesz nem „tartaná”,
eltűnne. Ön hogyan látja a párt jövőjét?
– Úgy gondolom, szerencsés időszaka a pártnak ez a mostani, hiszen
amikor kormányon voltunk, kevesebb
elképzelést tudtunk megvalósítani,
mint ma a szövetségesi rendszerben.
Az elmúlt húsz-huszonkét évben kéthárom kereszténydemokrata minisztere volt az országnak, ám az utóbbi
másfél két esztendő a legsikeresebb
ideje a kereszténydemokráciának, a
kereszténydemokrata eszmék megvalósulásának. Ezt személyesen Orbán
Viktornak köszönhetjük. Ellentmondásosnak tűnhet, hogy ez pont akkor
történik, amikor a KDNP nem önálló
választási eredménnyel jutott be az
Országgyűlésbe. De ha nem a pártsovinizmus, hanem értékeink mentén
hozzuk a döntést, akkor eredményes
időt tudhatunk magunk mögött. Ettől
függetlenül erősítenünk kell szervezeteinket, továbbra is el kell indítanunk
saját programjainkat. Ha a jövőképet
egy mondattal kellene meghatároznom, akkor azt mondanám: a KDNP
a családok pártja. Ahogyan a Fidesz a
középosztályra, a polgárokra építkezik, a kereszténydemokrácia a családokra. Ha meg tudjuk őrizni keresztény identitásunkat, és eredményesen tudjuk képviselni a családokat,
úgy gondolom, széles támogatói bázist tudhatunk magunk mögött. De ma
nyilvánvalóan az a dolgunk – támogatóink is azt várják tőlünk –, hogy támogassuk Orbán Viktort és az ő
politikáját.
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A Országgyűlés teljes mértékig
biztosította a vallásszabadságot
Lukács Tamás, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának kereszténydemokrata
elnöke szerint népességarányosan nagyobb mértékben biztosították az egyházi státuszt Magyarországon, mint
Európa sok más államában. A kereszténydemokrata politikus az Országgyűlés elismert egyházak körének kibővítéséről szóló döntése után úgy fogalmazott: a vallásszabadságot teljes mértékig biztosítják. Hangsúlyozta: az egyházi státusz megadása nem zárult le, mostantól a kérelmeket egyénileg bírálják el.
FORRÁS: KDNP.HU

A kormánypárti politikus azt mondta,
a félreértéseket eloszlatandó szeretné világossá tenni: a törvényalkotói szándék a
jogszabály megalkotásakor arra irányult,
hogy a vallás közös gyakorlását minden
ember számára teljes egészében biztosítsák. Ezt meg is tették – szögezte le Lukács Tamás, aki szerint az első rendező
elv a történelmi kontinuitás visszaállítása
volt, ezért került be 14 egyház az első
körbe. A következő protokoll a nagy világvallások autentikus hazai képviselőinek bejegyzése volt – fűzte hozzá.
Megjegyezte: azokat a vallási közösségeket részesítették előnyben, akik
egymás között megállapodtak, „hiszen
azt a világot ők ismerik jól". Így került
be a körbe az iszlám és a buddhista közösség. Kiemelte: Európában a vallási
pluralizmust ilyen mértékben egyetlen
ország sem biztosítja, mint Magyarország ezzel a törvénymódosítással, majd
hozzátette: nem egészen érti a mostani
voksolást, egy ilyen kérdésben nem
szavazni azt jelenti, hogy még akkor
sem támogatták az egyházi státusz

megadását, amikor a
feltételek fennálltak.
A parlament kibővítette az elismert
egyházak körét: a
decemberi 14 után
újabb 18 vallási közösségnek szavaztak
meg egyházi jogállást a kormánypárti
képviselők. A Ház
döntött 66 vallási közösség kérelmének
elutasításáról is, így azok március 1jével elveszíették egyházi státuszukat
és egyesületként működhetnek. Egyházként működhet a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyar Pünkösdi
Egyház, a Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, az Erdélyi Gyülekezet,
a Hetednapi Adventista Egyház, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, a
Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek, a Magyarországi Krisna-tudatú
Hívők Közössége, az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország, az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-

háza, a Magyarországi Jehova Tanúi
Egyház, a két muzulmán felekezet, a
Magyar Iszlám Közösség és a Magyarországi
Muszlimok Egyháza kezdeményezésére
létrejött
Magyarországi Iszlám Tanács, továbbá öt buddhista
vallási közösség.
A parlament egy szavazással döntött
arról is, hogy 66 vallási közösség elismerését elutasítja. Köztük van például a
Budapesti Autonóm Gyülekezet, a
Hindu Vaisnava Egyház, a Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége, a
Magyar Taoista Egyház, a Szim Salom
Progresszív Zsidó Hitközség, a Magyarországi Bahá'i Közösség és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az
elutasított vallási közösségek egy éven
belül nem indíthatnak az elismerésükre
irányuló népi kezdeményezést.

Rövidesen benyújtja KDNP az előrefizetős,
kártyás mérőórákról szóló törvényjavaslatot
A Kereszténydemokrata Néppárt rövidesen benyújtja az előrefizetős, kártyás áram- és gázmérőórákról szóló törvényjavaslatát – mondta el Harrach Péter a kisebbik kormánypárt egri külön tanácskozása után február 10-én az
MTI-nek. A 2,5 órás megbeszélésen értékelték a képviselőcsoport munkáját, áttekintették a kormány jogalkotási
tervét és felkészültek a tavaszi jogalkotási időszakra – tájékoztatott a kereszténydemokraták frakcióvezetője.
FORRÁS: MTI

Az elkövetkező időszak jogalkotásából az új Polgári törvénykönyv és a Büntetőtörvénykönyv megalkotását emelte
ki a frakcióvezető. Mint hangsúlyozta:
ezek hosszú évekre meghatározzák a
jogi környezetet. Fontosnak nevezte
még az Országgyűlés tavaszi ülésszakán
tárgyalandó javaslatok közül a hungarikumokról szóló törvényt, valamint társasházakat érintő módosításokat is.
Jelezte: a KDNP-nek lesznek saját
kezdeményezései, példaként az előrefizetős, kártyás áram- és gázmérőórákról
szóló indítványt említette. Ezt rövidesen
benyújtják az Országgyűlésnek, még
némi egyeztetésre van szükség a piaci
szereplőkkel a gyakorlati alkalmazásról.
A KDNP javaslata alapján minden
olyan fogyasztónál, aki hatvan napon
túli hátralékba kerül, a szolgáltató kár-

tyás mérőóra felszerelésére lenne kötelezve. Ezzel megakadályozható lenne a
további hátralékok felhalmozása, viszont
az életveszélyes helyzetek is elkerülhetők lennének. Ha szükség van a fogyasztásra, ezeket az órákat nagyon
egyszerűen fel lehet tölteni, a működtetés az önkormányzatok támogatási rendszerébe is könnyen beilleszthető.
A javaslat másik eleme, hogy a hátralékosok minden befizetésének húsz
százaléka az adósság törlesztésére fordítódik. A mérőórák úgy működnének,

hogy ötezer forintnyi feltöltésből
négyezer felhasználható lenne, míg ezer
forint a fennálló adósságot törleszti.
Harrach Péter elmondta, a csaknem
2,5 órás tanácskozáson értékelték a
KDNP-frakció munkáját is. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: szakmai szempontból színvonalas
munkát végeztek a KDNP-s országgyűlési képviselők. Külön kiemelte a
képviselők fegyelmezettségét, mint
mondta, kötelezettségeiket a jelenlét, a
szavazás tekintetében egyaránt pontosan teljesítették.
Hozzátette: a KDNP fenntartja magának a jogot a jövőben is, hogy a frakciószövetségen belül világnézeti
kérdésekben önálló és egységes véleményt képviseljen.
A külön tanácskozás előtt a frakciószövetség együttes ülést tartott
Egerben.

Lesz pénz
a gyermekvédelem
területén dolgozók
juttatásaira

Ismét munkához láthat a Pest megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság, amelynek tagjai tavaly
nyáron díjazásuk tartós elmaradása
miatt függesztették fel tevékenységüket, s nem lesz fennakadás a nevelőszülők kifizetésében sem –
jelentette ki Tarnai Richárd, a megyei kormányhivatal kereszténydemokrata vezetője.
FORRÁS: MTI

Tarnai Richárd a Magyar Távirati
Irodának elmondta: januártól a Pest
Megyei Intézményfenntartó Központ
(PMIK) irányítja a megyei gyermekvédelmi szakellátó rendszert, illetve az
ehhez tartozó intézményeket is; a központ idén januártól garantálja a szakértői bizottsági tagok járandóságának
kifizetését, mint ahogy a megyében
dolgozó 434 nevelőszülő havi 55 millió forintos juttatására is van, illetve
lesz pénz.
A kormánymegbízott emlékeztetett:
a pszichiáterekből, pszichológusokból,
orvosokból, gyógypedagógusokból és
szociális munkásokból álló 19 fős megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság 2011 júniusában azért függesztette
fel tevékenységét, mert tavaly egyáltalán nem kaptak fizetséget. Munkáltatójuk, a Pest megyei önkormányzat
2010 októberétől csak elvétve utalta a
díjukat, majd a kifizetés megszűnt –
tette hozzá Tarnai Richárd.
Tájékoztatása szerint ez a bizottság
állapítja meg a megyei szociális intézményrendszerbe kerülő mintegy kétezer gyermekről, hogy normál,
különleges vagy speciális ellátást igényel-e, s tesz javaslatot a gondozási
helyre, így munkájuk nélkülözhetetlen.
Utalt arra, hogy tavaly a nevelőszülők kifizetése is akadozott.
A nevelőszülőkön és a szakértői bizottsági tagokon kívül a megyei kormányhivatalhoz
tartozó
PMIK
összesen 3876 főt foglalkoztat különböző jogviszonyban. Az intézmények
állami kézbe kerülésének köszönhetően helyreállt a kifizetés rendje, s a jövőben is lesz pénz a bérekre – szögezte
le Tarnai Richárd.
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Katonai képességmegőrzés takarékosan
Honvédelmünk aktuális kérdéseiről tartott tájékoztatót március 1-én a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Honvédelmi és Nemzetbiztonsági Szakbizottság tagjainak dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter. A rendezvény középpontjában a nemzeti katonai stratégiával, a kollektív védelemmel, a honvédség
strukturális- és haditechnikai fejlesztésével, illetve a honvédelemi költségvetéssel kapcsolatos kérdések szerepeltek. A miniszter beszélt a Gripen gépekről, az
önkéntes tartalékos rendszer kialakításáról és fontos eredményként értékelte a Honvédkórház visszaintegrálását a Magyar Honvédség hadrendjébe.
KÉP ÉS SZÖVEG: VASTAGH LÁSZLÓ

A KDNP Országos Honvédelmi és
Nemzetbiztonsági Szakbizottsága
éves munkatervének megfelelően Pintér Attila elnök, nyugállományú ezredes meghívásának eleget téve Hende
Csaba honvédelmi miniszter tájékoztatta a szakbizottság tagjait a honvédelem aktuális kérdéseiről. A
bizottság azon munkálkodik, hogy a
gazdag történelmi múltra visszatekintő magyar keresztény értékrend
megfelelő hangsúlyt kapjon a párt
kül- és biztonságpolitikájában, illetve
honvédelmi programjában. Ezt megvalósítandó a találkozón a honvédelmi
miniszter bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az ország tavaly február
óta új Fegyveres Védelmi Tervvel rendelkezik, amely a Magyar Honvédség
valamennyi képességének összehangolt alkalmazását rögzíti a várható fenyegetettségek függvényében.
A honvédelmi tárca vezetője leszögezte: a legfontosabb célkitűzés a Magyar Honvédség képességeinek az
ország fegyveres védelme érdekében
a NATO-ban és az Európai Unióban
zajló folyamatokkal összhangban történő erősítése. Ehhez modul rendszerű, a műveletek teljes spektrumában műveleteket végrehajtani
képes, kiegyensúlyozott katonai képességekkel rendelkező, rugalmasan
alakítható haderő szükséges. Hozzátette, hogy a 2012-es évre vonatkozó

költségvetés főbb számairól tájékoztatták a NATO-t, visszajelzést azonban még nem kaptak. Ugyanakkor
utalt arra a tényre, hogy a gazdasági
válság hatásai miatt a legtöbb NATOtagállam – köztük az Egyesült Államok is – csökkenti védelmi kiadásait.
Azt sem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a rendelkezésre álló
költségvetési támogatást minden korábbinál takarékosabb módon költik
el, elsősorban a katonai képességek
megőrzésére koncentrálva, amivel a
szövetségesek is tisztában vannak, és
értékelik az erőfeszítéseket – fogalmazott a miniszter.
Hende Csaba kitért arra is, hogy a
költséghatékony gazdálkodás érdekében olyan információs rendszert kell
létrehozni és működtetni, amely a rendelkezésre álló erőforrások feletti
transzparencia biztosításával, valamint megbízható, naprakész (online)
adatok szolgáltatásával lehetővé teszi

A diákoknak felelős döntést kell hozniuk,
ebben segít az oktatási államtitkárság
Felelős döntést kell hozniuk a diákoknak a továbbtanulásukról, ebben kíván
segíteni az oktatásért felelős államtitkárság – indokolta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a Start a diplomáért címmel szervezett konzultációs fórumsorozat megszervezését február 21-én Debrecenben. „Nincs izgalom, a
középiskolai tanárok a helyzet magaslatán állnak, a fórumokat szelíd érdeklődés jellemzi" – mondta a kereszténydemokrata politikus a konzultáció
negyedik, debreceni állomásán.
FORRÁS: KDNP.HU

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
oktatásért felelős államtitkára a felvételi
keretszámok alakulásáról, a finanszírozás és a hallgatói szerződés kérdéseiről
tájékoztatta mintegy 150 fős hallgatóságát. Az idei jelentkezések ismeretében
nyáron, a pótfelvételik előtt korrigálják
a felvételi keretszámokat – közölte Hoffmann Rózsa az MTI érdeklődésére a
konzultációt megelőző sajtótájékoztatón.
Az államilag finanszírozott helyek
megszűnése nem jelenti a képzés megszűnését – magyarázta az államtitkár az
MTI felvetésére, hogyan tudják azon diákok felelős döntését segíteni, akik pél-

dául évek óta a
jogi pályára készültek, és a
felvételi előtt
néhány héttel
szembesültek
azzal, hogy a
Debreceni
Egyetemnek
(DE) egyetlen
támogatott hely sem jutott.
Hoffmann Rózsa ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet az új típusú, állami támogatású diákhitelre, s arra a
kormányhatározatban rögzített utófinanszírozásra, amely „lehetővé teszi
mindenkinek a tanulást".

a gazdálkodási folyamatok optimalizációját. Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló projektek
folytatásával, a versenyképes juttatások rendszerének és a kiszámítható
katonai pályamodellnek kialakításával, az alkalmazási körülményekhez
közeli, kihívást jelentő kiképzési
programok összeállításával kell növelni a professzionális haderő vonzerejét és megtartó képességét.
A miniszter részletesen beszélt
arról, hogy a haderő fejlesztésének
prioritásai és a rendelkezésre álló
erőforrások figyelembevételével fokozatosan kell végrehajtani az elavult, gazdaságtalanul rendszerben
tartható technikai eszközök cseréjét.
Az új beszerzések során a korszerűség, a hosszabb távú rendszerben
tarthatóság, az élettartam költségek,
a könnyebb szállíthatóság, a védettség, a szövetségi kompatibilitás, valamint a környezet és a természet

védelmének szempontjait is figyelembe kell venni.
Az önkéntes-tartalékos rendszer
kialakítását a rendszerváltás utáni
haderőfejlesztés legnagyobb vállalkozásaként említette a tárca vezetője,
ugyanis nyolcezer önkéntes tartalékos
katona felvételét célozta meg. Mint
mondta: a továbbfejlesztett önkéntes
tartalékos rendszer beindításával párhuzamosan át kell tekinteni a nemzetgazdaságból biztosítandó objektumok, szolgáltatások és technikai eszközök lebiztosításának rendszerét is.
Az MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság adatai
szerint február 15-ig összesen 4154 fő
regisztrált önkéntes tartalékosnak,
ebből védelmi 1361, műveleti pedig
2793 fő.
Hende Csaba a Gripen vadászgépekkel kapcsolatban hangsúlyozta:
egyértelműen igazolódott, hogy Magyarország helyesen döntött 2001ben, amikor ezt a géptípust választotta. Hozzátette: mind gazdasági, mind védelmi szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tartja a
Gripen-szerződés újratárgyalását,
meghosszabbítását. Fontos eredményként említette, hogy a Honvédkórház visszakerült a honvédség
hadrendjébe s egyike lesz a három
budapesti nagy ellátó központnak. A
Ludovika zászlóalj felállításától
pedig a tisztképzés színvonalának további emelkedését várja.

Különös hangsúlyt kell fektetni
a nemzetiségek védelmére
FORRÁS: KDNP.HU

Különös hangsúlyt kell fektetni a
nemzetiségek védelmére Európában –
mondta Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Kisebbségvédelem Európában – Tapasztalatok
és kihívások című konferencián Düsseldorfban február 24-én.
Szászfalvi László felhívta a figyelmet Magyarország új alaptörvényének
nemzetiségeket érintő részeire, és részletesen ismertette az új, a nemzetiségek
jogairól szóló törvényt. Kitért arra, hogy
az új jogszabály – összhangban az alaptörvénnyel – megerősíti az eddig jól bevált és jól működő nemzetiségi
önkormányzati rendszert, és támogatja
a nemzetiségi civil szervezetek tevékenységét, illetve segíti a különböző
nemzetiségi aktivitásokat.
Utalt rá, hogy a magyar kormány
mind az országos, területi és helyi önkormányzatok, mind pedig a civil szer-

vezetek munkáját és kezdeményezéseit
a legmesszebbmenően támogatja „a
költségvetés lehetőségein belül”.
„Mindezzel nem kegyet gyakorolunk a
nemzetiségekkel, hanem alkotmányos
jogaikat érvényesítjük, nemzetközi kötelezettségvállalásainknak teszünk eleget, illetve ez nemzeti érdekünk és
emberi kötelességünk is” – fogalmazott
Szászfalvi László. Leszögezte: a cél az,
hogy a Magyarországon élő nemzetiségek szülőföldjüknek és otthonuknak
tekinthessék az országot, és az ország
határain kívül élő magyar nemzetiségű
közösségek is ugyanígy érezzenek
azzal az országgal kapcsolatban, ahol
élnek.
A kétnapos konferencia az ÉszakRajna Vesztfáliai Parlament NémetLengyel és Visegrádi Országok Képviselőcsoportja, a Németországi Magyar
Szervezetek Szövetsége, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége és a Dél-Tiroli Népcsoportok Intézete közös szervezése volt.
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Orbán Viktor: Európa legerősebb
reformpolitikája valósult meg Magyarországon
– Folytatás az 1. oldalról –
Én vékony jégen futottam, örömmel
jelentem, hogy átértem a túlsó oldalra”
– fogalmazott a kormányfő a Magyarországon végbement változtatások
gyorsaságával kapcsolatban. Ezek mihamarabbi végrehajtását azzal indokolta, hogy az elmúlt húsz év
tapasztalatai azt mutatták: minél inkább
elhúzódnak a reformok, annál inkább
felhígulnak, és a végeredmény eltér a
kezdetben kitűzött céloktól. „Azt az érzést kell kelteni, hogy ezekkel a reformokkal szemben felesleges az
ellenállás, mert ezek meg fognak történni” – emelte ki, majd azzal folytatta,
hogy szerinte helyesen döntöttek a reformok gyorsaságát illetően, bár így
többet vitáztak, mint ha például három

és fél év alatt hajtják végre a változásokat. Mostanra azonban már – mint
mondta – meg tud hirdetni egy konszolidációs politikát, amely „a konzervatív
attitűdnek megfelelő ügymenet lehetőségét” hozza el.
Beszédében kitért arra is, hogy Magyarországnak ma két dologra van
szüksége: egy pénzügyi védőhálóra –
amellyel kapcsolatban megerősítette,
hogy a magyaroknak nincs szükségük a
német adófizetők segítségére – és termelő beruházásokra.
Orbán Viktor előadásában beszélt
azokról is, akik a kamara előtti belvárosi
téren ellene tüntettek. Arra utalva, hogy
a néhány tucat baloldali demonstráló
elénekelte az internacionálét, úgy fogalmazott: ritka, hogy az embert zeneszóval fogadják, amikor érkezik valahová.

„Arra gondoltam, micsoda nagyszerű
dolog a történelem, szórakoztat bennünket: nekem, aki antikommunista,
szabadságért harcoló motívumok miatt
kerültem a politikába, Németországig
kell jönnöm, hogy a kommunisták tüntethessenek ellenem” – mondta.
A német–magyar kapcsolatról szólva
a kormányfő kijelentette: a magyarok a
németektől nem irigyelnek semmit,
mert azt gondolják, hogy amijük van,
azért megdolgoztak.
A miniszterelnök zsúfolásig megtelt
teremben, 200-300 ember előtt beszélt,
a hallgatóság soraiban üzletemberek
mellett helyi magyarok is helyet foglaltak. Szabó Gabriella, a szervezők egyike
az MTI-nek korábban azt mondta:
„csendes szimpátiatüntetésnek” szánták
jelenlétüket Orbán Viktor előadásán.

Az Európai Uniónak
Gazdasági érdeksérelmek szülték
vissza kell térnie
a Magyarországgal szembeni vádakat
a keresztény
Magyarország ellen ideológiai és politikai támadás zajlik, a megfogalmazott
értékekhez
vádak nem elhanyagolható részben gazdasági érdeksérelmek vezette, politikai
– Folytatás az 1. oldalról –
Visszautasította, hogy Szlovákia
kettős mércét alkalmazzon a magyar
állampolgársági törvény ügyében
Hangsúlyozta: Pozsony korábban
ugyanúgy olyan törvényt fogadott el,
amely lehetővé teszi, hogy a külföldön
élő szlovákok szlovák állampolgárságot szerezzenek.
„A szlovák belpolitika kedvéért
nem adhatjuk fel a magyar nemzeti érdekeket, nem adhatjuk fel az állampolgársági törvényt. A mi kezünk ki
van nyújtva a szlovákság felé” – fűzte
hozzá a KDNP elnöke.
A hallgatóság soraiból érkezett kérdésre válaszolva kifejtette: az Európai
Unió kettős mércét alkalmaz bírálataiban, többek között amikor bírálja az
egyházügyi törvényt, a keresztény értékrendre való hivatkozást az alkotmányban, illetve a médiatörvényt.
A Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikák egy része értékrend alapú vita. De a bírálatokon túl,
gazdasági támadás is érte Magyarországot– jegyezte meg. A miniszterelnök-helyettes kijelentette: a kormány
ellen indított támadássorozat ellentétes hatást váltott ki. Véleménye szerint
ezt bizonyítja a budapesti Békemenet,
az időközi választások eredményei és
az is, hogy a nyugati sajtóban megjelent bírálatok hatására „megmozdult”
a nyugati magyarság is.
Semjén Zsolt álláspontja szerint,
az Európai Uniónak meg kell próbálnia visszanavigálni az alapító atyák
örökségéhez és a keresztény értékekhez, másként az unió az első zökkenőnél szétesik.

köntösben jelennek meg – írta Semjén Zsolt a David Baer amerikai profeszszornak címzett az MTI-hez március 6-án eljuttatott levelében. A professzor
korábban az állami intézmények függetlenségét féltette nyílt levélben, és különösen az egyházügyi törvényt találta aggasztónak.
FORRÁS: KDNP.HU

Magyarország ellen ideológiai és
politikai támadás zajlik elsősorban az új
alaptörvényben megnyilvánuló keresztény értékek miatt – írta Semjén Zsolt,
megjegyezve: az említett nyugati, európai demokratikus értékek hagyományait őrző országok alaptörvényei nem
deklarálják Európa keresztény gyökereinek elismerését. A miniszterelnökhelyettes kiemelte: a Magyarországgal
szemben megfogalmazott vádak nem
elhanyagolható részben gazdasági érdeksérelmek vezette, politikai köntösben jelennek meg. Az új alaptörvényt
azok kifogásolják, akik itthon és külföldön Magyarország folyamatos eladósításában voltak érdekeltek, ebből
húztak anyagi és politikai hasznot. Hozzátette: az Orbán Viktor vezette magyar
kormány nemzeti érdekeket előtérbe
helyező politikája érdeksérelemmel járt
számukra, ezért minden rendelkezésükre álló eszközt megragadva, nemzetközi fórumokon vesznek elégtételt.
A kormányfő kereszténydemokrata helyettese rámutatott: az új alaptörvény
olyan keresztény értékeket foglal magában, mint a házasság – férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján
létrejött értékközösség – védelme, a
család, gyermekek fokozott védelme,
illetve a magzat védelme a fogantatástól kezdve.
A vallásszabadsággal, az egyházakkal és vallási közösségekkel, azok mű-

ködésével kapcsolatban tájékoztatják a
professzort, hogy az általa említettekkel
ellentétben Magyarországon a vallásszabadságot, a hitélet szabadságát senki,
semmilyen formában nem korlátozza.
Aki ilyet állít, az nem ismeri sem a magyar alkotmányt, sem a törvényeket, de
a magyar embereket sem – fogalmazott
Semjén Zsolt, aki felidézte az 1956-os
forradalmat, és azt, hogy Magyarország
hatalmas áldozatokat hozott a szabadságért. A KDNP elnöke kiemelte: a vallás
legnagyobb üldözői mára a lelkiismereti
szabadság védelmezőiként tüntetik fel
magukat, mert ma ez áll érdekükben, s a
Magyarországot érő nemzetközi politikai támadásokhoz ők adják itthonról a
muníciót. Kitért arra is, hogy vannak
olyan – jól láthatóan idegen érdekeket
szolgáló magyar képviselők, akik nemzetközi fórumokon nem állnak ki Magyarország nemzeti érdekei mellett, itt
is jól érezhető, hogy megbízóik multinacionális érdekeinek sérelmét igyekeznek megtorolni.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: Magyarországon az állam és az egyházak
különváltan működnek, az egyházak
önállóak, az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem
működtethet, és nem hozhat létre, az
új törvény a kisebb egyházak számára
is lehetővé teszi az egyházi státusz
megszerzését, de ha a feltételeknek
nem tudnak eleget tenni, már 10 fő
jogi személyiséggel rendelkező vallási
egyesületet alapíthat.

Március idusáig
150 ezer határon túli
magyar kaphat
állampolgárságot
Március 15-e körül már a százötvenezredik határon túli magyar veheti
át a honosítási okiratokat, és várhatóan még a tavasszal megérkezik a
kétszázötvenezredik honosítási kérelem – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
március 3-án a székesfehérvári honosítási ünnepségen. Miután nincs különbség a határokon túl élő magyarok
és az anyaországban élők állampolgársága között, a szavazati jog és a választásokon való részvétel minden
magyart megillet.
FORRÁS: KDNP.HU

Március 15-e körül már a százötvenezredik határon túli magyar veheti
át a honosítási okiratokat, és várhatóan
még a tavasszal megérkezik a kétszázötvenezredik honosítási kérelem –
mondta Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes Székesfehérváron.
A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese a honosítási ünnepségen,
ahol húsz Romániában, a Kárpátalján
és Szerbiában élő magyar tett állampolgársági esküt, kiemelte: a nemzet
közjogi egyesítésével, azzal, hogy lehetővé vált a határokon túl élő magyarok számára a magyar állampolgárság
felvétele, „Szent István ország építő
nagy műve folytatódik”. A politikus
kifejtette: a közjogi összetartozás, a
magyar alkotmányosság, amelynek
szimbóluma a Szent Korona, „az az
acélabroncs, amely az összetartásunkat(...) a kultúrnemzeten túlmenően, a
közjogi nemzet szempontjából is öszszefogja”.
Hozzátette: ez különösen fontos, hiszen a magyar nemzet egyharmada
Magyarország határain kívül él.
Ahhoz, hogy az asszimilációt meg tudjuk állítani, sőt meg is tudjuk fordítani,
szükségesek, de nem elégségesek a különböző támogatási formák, nagyon
erős impulzusként kell az állampolgárság megadása, a nemzet közjogi
egyesítése.
„Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget is visel a
világon bárhol élő magyarság iránt” –
mondta a miniszterelnök-helyettes. Rámutatott: miután csak egyetlen magyar
nemzet van, s nincs különbség a határokon túl élő magyarok és az anyaországban élők állampolgársága között, a
szavazati jog és a választásokon való
részvétel minden magyart megillet, bárhol is éljen a világban.
A honosítási ünnepségen Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes
polgármestere elmondta, hogy Fejér
megye székhelyén 2-3 hetente tartanak
honosítási rendezvényt.
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„Együvé tartozunk – úgy tudunk megmaradni”
„Mi értéknek valljuk minden nemzet létét. Minden nemzetnek joga van a létezéshez. A magyar állam célja, hogy amit őseinktől örököltünk, azt megőrizzük és az emberiség javára tudjuk felhasználni” – mondta Semjén Zsolt,
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes február 21-én Királyhelmecen, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás által
„Megoldás: az önrendelkezés, megmaradásunk és felemelkedésünk záloga”
címmel rendezett konferencián.
FORRÁS: MV, FELVIDEK.MA

„A nemzeti célok mindenek felett”
címmel tartott előadást Semjén Zsolt
február 21-én Királyhelmecen, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás által „Megoldás: az
önrendelkezés, megmaradásunk és felemelkedésünk záloga” címmel rendezett
konferencián, amely egy sorozat harmadik, utolsó összejövetele volt, és amelynek a helyi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola adott otthont. A konferenciának Semjén Zsolt mellett meghívott vendége volt még Csáky Pál, közíró,
politikus, az MKP volt országos elnöke,
Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke és a kassai Magyar
Konzulátus főkonzulasszonya, Czimbalmosné Molnár Éva, közreműködött
Orlovský Erzsébet és Bodnár Éva.
A zsúfolásig megtelt teremben a miniszterelnök-helyettes beszélt arról, hogy
korunkban a nemzet kérdésében különböző vélemények vannak. Az egyik
nézet tagadja a nemzet fontosságát, ame-

lyik előbb-utóbb egy-egy nemzet, vagy a
nemzeti öntudat elsorvadásához, megszűnéséhez vezet. A másik vélemény a
keresztény alapokon nyugvó értékek
megőrzése, ami a nemzet megmaradását szolgálja. „Mi értéknek valljuk minden nemzet létét. Minden nemzetnek
joga van a létezéshez. A magyar állam
célja, hogy amit őseinktől örököltünk,

azt megőrizzük és az emberiség javára
tudjuk felhasználni” – hangsúlyozta
Semjén Zsolt. „Magyarország mindent
megtesz a magyar nemzet megőrzése érdekében. A cél az, hogy legyen egy erős,
nemzeti elkötelezettségű magyarság.
Ennek alapja a határon belüli magyarság, a kárpát-medencei magyarság
és a nyugati emigrációs magyarság”
– emelte ki, s egy
hasonlattal magyarázta a nemzeti öszszetartozás
fontosságát, egy
háromlábú széket
említve, melyből,
ha egy láb hiányzik, az eldől, nem
áll meg. „Együvé
tartozunk – úgy tudunk megmaradni.
Az együvé tartozás
szorosabbá tételét
szolgálja a kettős állampolgárság is” –
mondta, és kitért az önrendelkezésre is:
„Amikor egy nemzeti kisebbség megmaradása érdekében autonómia-programról beszél, semmi mást nem kér,
mint ami az EU-ban természetes” –
nyilatkozta, hangsúlyozva a megmaradás érdekében az etnikai alapú magyar
párt fontosságát is.

Csáky Pál a közelmúltban megjelent
„Álom a szabadságról” című könyvét
mutatta be. A borítóról felolvasott idézettel kezdte előadását: „A magyarságunkról (...) soha nem mondunk le. Történelmi, nyelvi, kulturális szempontból
ugyanolyan magyarnak érezzük magunkat, mint Esztergom vagy Budapest bármelyik polgára. Számunkra nem az
asszimiláció, nem az önfeladás a követendő út, hanem polgári és nemzeti létünk kiteljesedése: a minden szempontból szabad élet, s az ezen az alapon
nyugvó szellemi-anyagi gazdagodás. Mi
így értelmezzük az európai szabadságelveket, mi ilyen Európát akarunk...” Az
MKP volt országos elnöke megköszönte
Semjén Zsoltnak, hogy a magyar kormány nem csak mondta, hogy odafigyel
a határon túli magyarokra, de ez tettekben is megnyilvánul. Felhívta viszont a
figyelmet, hogy a határon túli magyaroknak is meg kell mutatni: akarnak élni
és nem adják fel. Igényeiket csak ők tudják megfogalmazni. „Ez a könyv is a mi
sorsunkról, a mi esélyeinkről és felelősségünkről szól” – mondta Csáky Pál.
A rendezvénysorozat társszervezői a
MKP Helyi Alapszervezete, a Maráza
Polgári Társulás, Kistárkány, a Szövetség a Közös Célokért, a Rákóczi Baráti
Köre – Királyhelmec és Vidéke Társulás voltak, és támogatta a Polgári Magyarországért Alapítvány.

Elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája
Elkészült a nemzeti jelentőségű intézmények listája az egész Kárpát-medencére vonatkozóan – jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes február 14-én. Ennek lényege, hogy ezek a kiemelt
intézmények nem évről évre, pályázatok útján, hanem kiszámítható módon részesülnek majd támogatásban – mondta a kormányfő kereszténydemokrata
helyettese a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság ülése után.
FORRÁS: MTI

Mint kifejtette: akik kiszámítható
partnerek a nemzetstratégia tekintetében, azok kiszámítható, speciális finanszírozást fognak kapni. Az érintett
intézmények listáját a Bethlen Gábor
Alap honlapján teszik közzé.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai
helyettes államtitkár az MTI kérdésére
elmondta: a Magyar Állandó Értekezletet (Máért) kérték fel, hogy határozza
meg azt a kritériumrendszert, aminek
alapján ebbe a körbe be lehet kerülni,
a Máért alapszervezetektől pedig azt
kérték, javasoljanak intézményeket.
Az elvárt kritériumok között említette,
hogy egy adott intézmény mennyire
szolgálja a közösség megmaradását, a
magyar nyelv terjesztését, az autonómiát, a helyi közösségek gyarapodását. Feltétel még, hogy mennyire
stabil, kiszámítható a működése, vagy
tud-e pluszforrásokat bevonni. Az
érintett intézmények normatív alapon

kapnak támogatást egy-egy költségvetési évben, és nem a nyílt pályázati
rendszereken kell eseti jellegű forrásokat kérniük. Olyan intézményekről
van szó, amelyek régóta működnek és
remények szerint még sokáig működni
fognak – ismertette a helyettes államtitkár.
Az intézmények listáját minden
évben áttekintik, kerülhetnek fel rá
újak, és kerülhetnek le is listáról. A támogatásokat már az idei évben eszerint
folyósítják, a pontos összeg a szükségletektől, és az intézménytípustól függően eltérő, a döntést a Bethlen Gábor
Alap bizottsága hozza meg, várhatóan
heteken belül.
Semjén Zsolt beszámolt még arról,
hogy az ülésen arra bíztatták a tárcákat, minden egyes szakterület készítse
el saját szakpolitikáját és kössön megállapodást a határon túli szervezetekkel. Fontos, hogy gazdasági konkrétumokkal is kitöltsék azt a szellemi

keretet, amelyet létrehoztak – fogalmazott. Németh Zsolt külügyi államtitkár emlékeztetett, hogy a közeljövőben tartják a szlovákiai választásokat, és bíznak abban, hogy ezeken
egyértelműen pozitív megoldást sikerül találni a hosszú ideje függőben
lévő állampolgársági kérdésre. Ezt a
reményt nem adják fel – fogalmazott,
hozzátéve: a felvidéki magyarok
addig is számíthatnak a magyar kormány és diplomácia egyértelmű támogatására. Feladatként említette

annak áttekintését, hogy az állampolgársági folyamatot hogyan lehet még
gördülékenyebbé tenni. Úgy látják,
hogy a nyugati magyar diaszpórában
komoly tartalékok vannak, ezért a külügyi tárca az év folyamán a remények
szerint újra tudja nyitni az előző kormány által bezárt konzulátusokat.
Szólt arról is, hogy a külhoni magyarok szavazati jogának technikai
részleteiről is rendelkező választási eljárásról szóló törvény szakértői munkái
elkezdődtek.
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Centenáriumi év nyitánya Hajdúdorogon
Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját az 1912-ben létrehozott Hajdúdorogi Egyházmegye. Az eseményre az
egész esztendőn átívelő hazai és külföldi programsorozattal emlékeznek, amelynek megnyitója február 18-án és 19én volt Hajdúdorogon. 18-án egész napos történelmi konferenciát tartottak, 19-én ünnepi püspöki Szent Liturgával
kezdődött el a centenáriumi év.
Miskolci Apostoli Exarchátus
FORRÁS: GOROGKATOLIKUS.HU
– ZADUBENSZKI NORBERT
püspöke beszédében kiemelte,
hogy ő nemcsak egy szomszéd
Reggeli köszöntőbeszédében Kocsis képviseletében érkezett, haFülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye nem osztozni is szeretne ebben
püspöke Damaszkuszi Szent János ka- az örömben. Szászfalvi László
rácsonyi kánonjából vett, és a centenári- egyházi, nemzetiségi és civil
umi esztendő himnuszává választott kapcsolatokért felelős államtiténekéből indult ki. Mint mondta, nehéz kár Szent Pál szavaival kezdte
kiállni és beszélni egy ilyen fontos ese- beszédét: „Hittem, ezért szólményen.
Talán
tam.”
Mint
könnyebb lenne
mondta, ő is
Az ünnep kiemelkedő momentuma
hallgatni, hisz a
hisz, hiszi, hogy ez az
mai világ is ezt suünnep egy tanúságtétel. volt a Magyar Posta Zrt. által kibocságallja felénk. EgyTanúságtétel a Krisztus- tott centenáriumi bélyeg bemutatása. A
fajta ösztön él
hitről, és tanúságtétel bélyeget Laczkó Anita grafikusművész
bennünk, amely
annak a várakozásnak a tervezte, és többek köerre a hallgatásra
betöltéséről, melyet a zött megtalálható rajta a
sarkall minket, hisz
100 éves egyházmegye Hajdúdorogi Egyházsokszor veszélyes
alapításától kezdve vég- megye Christifideles
szólnunk bármit is.
hez tudott vinni. Ez példa Graeci kezdetű alapító
Ám a himnusz szaés segítség lehet a mai vi- bullája, a máriapócsi
vai egy másfajta
lágnak, melynek szük- könnyező Szűzanya
késztetést is elénk tárnak, amely a sze- sége van a reményt adó egyházra. Ehhez ikonja, az áldó Krisztus,
retetre épül. Ez a szeretet egy olyan a reményhez nagyban hozzájárul a Haj- illetve a hajdúdorogi
nagyfokú bizalmat teremt, ami eltöröl dúdorogi Egyházmegye, hisz karitatív, székesegyház ikonoszminden félelmet. „Ha a szeretetben bí- oktatási, hitéleti és szociális tevékenysé- tázionja. Az ünnepi bézunk, akkor legyőzzük ezt a félelmet” – gével olyan fontos feladatokat lát el, lyeget, és az esebuzdított a főpásztor a szeretet erejében amiket a kormány és az egész ország tá- ményről szóló rövid beszámolót, annak ünnepi tartalmával a
rejlő bátorságra és bizalomra. „Éneklő mogat.
egyházzá kell válnunk!” – szólított fel
A köszöntő beszédeket követően tör- posta helyszínen felállított hivatalából
mindenkit Kocsis Fülöp megyéspüspök, ténelmi témájú előadások következtek, több egyházi és közjogi méltóságának is
hangsúlyozva, hogy ez egy új út vállalá- melyek bemutatták a Hajdúdorogi Egy- eljuttatták, többek között XVI. Benedek
sát jelenti, mely szembe megy napjaink házmegye megalakulást és történetét, pápának, Leonardo Sandri bíborosnak, a
Keleti Kongregáció prefektusának, dr.
gondolkodásával. dr. Orosz Atanáz, a valamint egyházművészeti értékeit.

Erdő Péter bíboros prímásnak, Alberto
Bottari de Castello apostoli nunciusnak,
Shmitt Pál köztársasági elnöknek, Orbán
Viktor miniszterelnöknek, Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének, Németh Lászlóné miniszterasszonynak,
Navracsics Tibor miniszternek, Hoffman
Rózsa államtitkár asszonynak, Soltész
Miklós államtitkárnak és Balog Zoltán
államtitkárnak. A helyszínen Ötvös
Tamás, a Magyar Posta Zrt. Debreceni
Területi Igazgatóságának irodavezetője
adott át centenáriumi bélyeggel ellátott
díszokleveleket Kocsis Fülöpnek, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspökének, dr.
Orosz Atanáznak, a Miskolci Apostoli
Exarchátus püspökének, Bölcskei Gusztáv református püspöknek, Szászfalvi
László államtitkárnak, Kiss Attila országgyűlési képviselőnek, Csige Tamásnak,
Hajdúdorog
polgármesterének, valamint azoknak, akik
az egyházmegye fejlődéshez és életéhez
munkájukkal jelentősen hozzájárultak, illetve jelenleg is hozzájárulnak.
Február 19-én ünnepi püspöki Szent
Liturgiával vette kezdetét a centenáriumi
év. Az eseményen részt vett Milan Šašik
munkácsi püspök, Bosák Nándor, a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
püspöke és Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Megalakult a Kovács K. Zoltán Idősek Köre
– Folytatás az 1. oldalról –
Ha ezeket meg tudják valósítani a kör
életében, akkor nemcsak az ő emlékét
ápolják, hanem tevékenységük valóban
keresztény és nemzeti lesz.

Gaal Gergely, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökhelyettese a nemzedékek közötti együttműködés fontossága mellett a tapasztalatok, a hagyományok átvételét hangoztatta. Szerinte, ha valahol a magyar
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politikában, akkor a kereszténydemokratáknál helye van a nemzedékek közötti
együttműködésnek. Az ifjúsági szervezet üdvözli a kör megalakulását, és
együttműködést ígért a tömörüléssel.
Az alakuló ülésen a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el, amelyben többek
között az áll: az idősek tapasztalata, tudása nélkülözhetetlen az egészséges társadalom számára. A szerveződés
lehetőséget nyújt tagjainak arra, hogy
rendszeresen közéleti, kulturális és szabadidős programokat szervezzenek, illetve azokon részt vegyenek. Emellett
szeretnének hozzájárulni a társadalom
idősbarát szemléletének erősítéséhez is.
„A Kovács K. Zoltán Idősek Köre kiemelt céljának tekinti, hogy szerepet vállaljon az idős emberek érdekeinek és
véleményének a politikai döntéshozatal
legmagasabb szintre történő eljuttatásában” – olvasható a dokumentumban.

Kovács Károly Zoltán Magyaróváron született
1924-ben, agrármérnök, újságíró volt. A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt képviselőjeként az 1947-es Országgyűlés legfiatalabb tagja.
Kiállt a földreform mellett, ugyanakkor támadta a
Magyar Kommunista Párt erőszakos és megfélemlítő politikáját. 1949-ben a várható letartóztatás elől Bajorországba menekült, és 1951-től a
Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének
tagja volt. Az ötvenes évektől részt vett a Békés
Gellért nevével fémjelzett római Katolikus Szemle
szerkesztésében, számos cikke jelent meg a folyóiratban, 1992 és 1997 között főmunkatársa volt.
Az emigráns magyarság közéletének befolyásos szervezőjeként a hatvanas évek elejétől részt vett a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – Pax
Romana munkájában. Már 1989-től részt vállalt a hazai kereszténydemokrácia újjászervezésében; 1993-ban hazatelepült. A Barankovics Alapítvány elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia tanszékének meghívott
előadója volt, a Táncsics Mihály díj kitüntetettje és a Köztársasági Elnök Érdemérmének birtokosa. 2008-ban hunyt el.
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