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Nálunk 
féltik, 
ők korlátozzák

Eltérő a Horthy-
korszak történészi
megítélése

Nem vállalható 
a nemzeti 
önfeladás

Almási István nyerte 
a választást 
Hódmezővásárhelyen

„Példakép tábor” – 
Ingyen üdülhettek 

a rászoruló nógrádi gyerekek

„Alpinista” helyzet van a Fidesz és a
KDNP között: „ketten lógnak a falon,
össze vannak kötve, és az egyik élete a
másikén múlik, ha értik egymást, mű-
ködik, (...) ha azonban nem, akkor
mindkettő rosszul, méghozzá cudarul
rosszul jár” – fogalmazott a miniszter-
elnök, a Fidesz elnöke újságírók előtt a
kormányoldal szövetségeseivel való kon-
zultációsorozat első állomása, a KDNP
vezetésével folytatott budapesti tárgyalás
után. Szerinte mind a Fidesz, mind pedig
a KDNP tisztában van ezzel „a történelmi
típusú alpinista helyzettel”, és bátorító
példa is van előttük, a CDU és a CSU
együttműködése Németországban.

„Vagy együtt, vagy sehogy" – Orbán Viktor szerint ennek jegyében végzi közös munkáját a két kormánypárt, a Fidesz és
a KDNP. „Alpinista" helyzet van a Fidesz és a KDNP között: „ketten lógnak a falon, össze vannak kötve, és az egyik élete
a másikén múlik" – fogalmazott a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormányoldal szövetségeseivel való konzultációsoro-
zat első állomása, Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével és a KDNP vezetésével folytatott budapesti tárgyalás után. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt elnöke, miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, bevált a Fidesszel kötött „bajtársi szövetség".

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, MNO

Az Országházban fogadta július 11-én
Nagy Andor, a szécsényi térségképvi-
selője az általa kitalált és megvalósult
„Példakép-tábor” résztvevőit. A het-
vennégy gyerek és kísérőik nem csak
érdekes programokra jöttek a fővá-
rosba, hanem azért is, hogy valódi pél-
daképekkel találkozzanak, például
Kovács Ági olimpiai bajnok úszóval és
Varga Edit televíziós műsorvezetővel.
Az eseményen Nagy Andor kiemelte: a
fenntartható fejlődés saját gyermeke-
ink jövőjéről szól.

FORRÁS: KDNP.HU, A.B.

A KDNP a sportágak
támogatásának 

bővítését javasolja

Szent István vigyázott az ország
függetlenségére, magyarságára

„Alpinista” helyzetben van 
a kormányzó szövetség két pártja

Az új köznevelési törvény
nagy változásokat hoz

A szeptember 1-jén életbe lépett új
nemzeti köznevelést és felsőoktatást
szabályozó törvények közül az első
kiemelt hangsúlyt helyez az egész
ember nevelésére: az erkölcsi, az ér-
telmi és a testi fejlesztésre egyaránt –
közölte Hoffmann Rózsa szeptember
2-án Pécsett a Nemzeti Tanévnyitón. 

FORRÁS: KDNP.HU

Az oktatásért felelős államtitkár a
Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziu-
mának tanévnyitó ünnepségén kö-
zölte: az új köznevelési törvény nagy
változásokat hoz, de nem egyszerre és
nem az önök kizsákmányolásával. 

Nem egyszerre, mert hiszen a Nem-
zeti alaptanterv, amely a hazai és egyete-
mes műveltség alapjait foglalja
tananyagba, a kerettanterv kiválasztása
és a helyi tanterv kidolgozása csak a kö-
vetkező év szeptember 1-jétől lesz ese-
dékes, amint a pedagógusok és az őket
segítők bérének a rendezése is.

A július 8. és 15. között megrende-
zett tábort a Hanns-Seidel-Alapítvány
a Polgári Szécsényért Alapítvánnyal
közösen szervezte Nógrád megyei hát-
rányos helyzetű gyerekek számára. – Folytatás a 3. oldalon –

Erősítették hazánk hírnevét a sport,
a sporttudomány és sportközgazda-
ságtan területén is. Az éremtáblázaton
Magyarország előkelő helyen végez,
ismét erős és hatalmas nemzetek tár-
saságába került. 

A nemzeti sporttörténelem legszebb
lapjait idézte az a díjeső, amely a
XXX. Nyári Olimpián megérdemel-
ten a magyar sportolók nyakába hul-
lott. A magyar olimpiai csapat tagjai
Londonban most megmutatták, hogy
Magyarország mire képes. Egyéni
számokban és csapatsportágakban is
demonstrálták, hogy a magyarok ott
vannak a világ legjobb sportolói kö-
zött, felkészítő gárdánk tagjai pedig
továbbra is bármelyik országban szí-
vesen látott szakemberek – közölte
közleményében a Kereszténydemok-
rata Néppárt augusztus 11-én.

István rendet teremtett, amely azonban nem a diktatúrák, hanem a normák
érvényesülésének rendje volt. Az Intelmekben István azt üzeni: uralkodj, ne
gőggel, ne gyűlölettel és haraggal, hanem szelíden és békésen, mert ami fel-
emel, az az alázat, ami lesújt, az a gőg és a gyűlölködés. István olyan eszmét fo-
galmazott meg, amely nemcsak keresztény uralkodóra vonatkozik, hanem
minden kor minden közéleti személyiségére – mondta Harrach Péter, a KDNP
frakcióvezetője augusztus 20-án Nagymaroson.

– Folytatás a 10. oldalon –

FORRÁS: MTI-OS

Mint fogalmazott, István 17 éves
volt, amikor apja, Géza meghalt. A
határozott, kemény uralkodó tudta,
hogy a keresztény Európa felé kell
nyitni, s István megteremtette a ren-
det. „Ez nem a diktatúrák rendje
volt, hanem a normák érvényesülé-
séé, azoké a szabályoké, amelyek
egyéni életünket boldogabbá tehetik,
és amelyek a közösség, a társadalom
életét irányítják”– emelte ki a politi-
kus, hozzátéve azt is: István európai
és magyar volt egyszerre, aki vigyá-
zott az ország függetlenségére, ma-
gyarságára.

De, nemcsak rendet, hanem egysé-
get is teremtett – hívta fel a figyelmet
Harrach Péter. A maga eszközeivel te-
remtette meg ezt az egységet, amely
nem a politikai erők mutyizásából, nem
az elvtelen kompromisszumokból állt,
hanem értékrendből - tette hozzá.

FORRÁS: MTI, KDNP.HU

– Folytatás a 9. oldalon –

– Folytatás a 12. oldalon –

– Folytatás a 8. oldalon –
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Nálunk féltik, ők korlátozzák
Ez év elején őszintének tettetett ag-

godalommal nyilatkozott meg az
Egyesült Államok több vezető politi-
kusa, köztük a külügyminiszter, vala-
mint az ország budapesti nagy-
követsége is a magyarországi fejlemé-
nyek, a sarkalatos törvények és az
Alaptörvény kapcsán. Olvashattunk
kritikus amerikai véleményeket az új
egyházi törvényről is, amellyel kap-
csolatban a vallásszabadságot látták
veszélyeztetve az ezer esztendeje ke-
resztény alapokon álló Magyarorszá-
gon. A szabadság hazájának gondolva
magukat kritizálták az új törvényt,
amely végre rendet tett az államilag el-
ismert egyházak soraiban. Szálkát vél-
tek felfedezni a szemünkben. Szinte
ugyanebben az időben maga a római
pápa lebbentette fel a fátylat arról a
tényről, hogy eközben az övékben ge-
renda van. A katolikus egyház püspö-
keinek ugyanis öt évente ún. „ad
Limina Apostolorum” (Az Apostolok
Küszöbéhez, azaz Szent Péterhez) lá-
togatást kell tenniük a pápánál, amely-
nek során beszámolnak hazájuk,
egyházmegyéjük helyzetéről. Szent
Péter utóda így kap mindennél hitele-
sebb tájékoztatást a világegyház élet-
éről. Még tavaly kezdődött az
Egyesült Államok püspökeinek ezen
látogatás-sorozata, amelynek során ja-
nuár 19-én az első pápai megnyilatko-
zás – a főpásztorok beszámolói
alapján – feltűnően éles hangon kriti-
zálta az amerikai politika lelkiismereti
és vallásszabadsághoz való viszonyát:

„Az Egyesült Államokban az egész
katolikus közösség ébredjen rá azokra
a súlyos fenyegetésekre, amelyek az
Egyház erkölcsi tanúságtételét veszé-
lyeztetik a közvitákban a radikális sze-
kularizmus következtében, amely
egyre jobban kifejeződik a politikában
és a kultúrában. Az egyházi életben
minden szinten világosan kell látni e
veszélyek komolyságát. Különös ag-
godalomra adnak okot azok a törekvé-
sek, amelyek korlátozni akarják a
vallásszabadságot például a lelkiisme-
reti szabadság megtagadásával. Van-
nak aggasztó tendenciák, amelyek a
vallásszabadságot pusztán istentiszte-
leti szabadsággá akarják zsugorítani, a
lelkiismereti szabadság tiszteletben
tartásának garanciái nélkül.”

A magyarországi sajtóban nemigen
kapott teret ez az esemény, a közvéle-
mény és a politikai élet nem reagált rá.
De mi is indította XVI. Benedek pápát
erre a kemény kritikára?

Január 24-én hallhattuk az első
konkrét, de rövid híradást ezzel kap-
csolatban a Vatikáni Rádióban: „Az
Egyesült Államokban folytatódik a
vita az Obama-kormány döntéséről,
amellyel elrendelte, hogy 2013-tól

minden amerikai kórházban, beleértve
a katolikus intézményeket is, kötele-
zően biztosítani kell a fogamzásgátló
tabletták és a terhesség-megszakítási
módszerek elérhetőségét. Az amerikai
püspökök álláspontja szerint ez eddig
példátlan támadást jelent a lelkiisme-
reti és vallásszabadság ellen.” Ellen-
kező esetben ugyanis az állam
hatalmas támogatásokat von meg az
intézményektől, noha azok nemcsak
saját híveiket, hanem az egész társa-
dalmat, az általános közjót szolgálják.

Február 8-án tették közzé az Egye-
sült Államok Püspöki Konferenciájá-
nak hatpontos közleményét az üggyel
kapcsolatban. Eszerint az Obama-ren-
delkezés nem mentesíti a katolikus jó-
tékonysági intézményeket, iskolákat,
egyetemeket vagy kórházakat az elő-
írások megtartása alól. Bár ezek az in-
tézmények hozzá tartoznak az Egyház
alapvető missziójához, a törvény nem
tekinti azokat „egyházi munkaadók-
nak”, amelyek megérdemlik a lelkiis-
meret védelmét. A rendelkezés arra
kényszeríti ezeket az intézményeket,
hogy lelkiismeretükkel szemben
olyan szerekért fizessenek, amelyeket
erkölcstelennek tartanak, továbbá
meggyőződésükkel ellentétes csele-
kedetekre kényszeríti az egyházi biz-
tosítókat, az egyházi munkaadókat,
iskolákat és vallásos munkaadókat.
Jelenleg 28 amerikai államban az
egyházi munkaadók kivonhatják ma-
gukat a fogamzásgátló-rendelet alkal-
mazása alól, amelyet azonban az
Obama-kormány mostani rendelke-
zése felszámol.

Mindez azt jelenti, hogy a fogam-
zásgátlás és az abortusz szabadsága
nevében az Egyesült Államokban
megtagadják a katolikusok lelkiisme-
reti szabadságát!

Ez a gerenda.
A katolikus egyház 625 non-profit

kórházat tart fenn az Egyesült Álla-
mokban, minden nyolcadik amerikai
valamilyen katolikus intézményben ke-
zelteti magát. Ez a legnagyobb non-pro-
fit szektor az amerikai egészségügyben. 

A katolikus püspökök sokáig tá-
mogatták Obama egészségügyi re-
formjait, amelyek állami támogatást
nyújtanak azoknak, akiknek korábban
nem volt semmilyen egészségügyi
biztosításuk. Azonban régóta problé-

más számukra, hogy
Obama abortuszpárti, és
az adófizetők pénzéből
nyújtandó biztosítás ma-
gába foglalná az abor-
tuszt, a fogamzásgátlást
és sterilizációt is. Az egy-
házak kivételt képeznek
ez alól, azon egyházi in-
tézmények azonban nem,
amelyek nem csak az
adott egyház híveit látják

el. Ők eredetileg egy év haladékot
kaptak a törvény teljesítésére, ezt
azonban most eltörölték.

Timothy Dolan bíboros, New York
érseke a Wall Street Journalba írt cik-
ket január 25-én. Püspöktársaihoz ha-
sonlóan Timothy P. Broglio tábori
érsek is pásztorlevelet írt, ezt azonban
– mi sem természetesebb a szabadság
hazájában! – a hadsereg nem engedte
felolvasni január 28–29-én a vasárnapi
misén a tábori papok által. Ezen a pon-
ton a lelkiismereti mellett a szólássza-
badság is megsemmisült. Az érsek
február 3-án közleményben tiltakozott.

John Boehner, a képviselőház re-
publikánus elnöke, aki maga is katoli-
kus, február 8-án sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy a törvényhozás
eszközeivel fognak küzdeni a szavai
szerint vallásszabadságot eltipró kor-
mányrendelet ellen, amely áthágja az
amerikai alkotmányt is. Az EWTN, az
amerikai katolikus média szövetsége
úgy döntött, beperlik az elnököt. 

Mindezek után Barack Obama feb-
ruár 10-én azt jelentette be – írta az
ABC News –, hogy módosítják a ja-
nuár 20-i, széleskörű, éles tiltakozást
kiváltó rendelkezést. A kompromisz-
szumos elnöki tervezet lehetővé tenné
a fogamzásgátláshoz való hozzájutást
azoknak az egyházi alkalmazottak-
nak, akik ezt szeretnék. A javaslat sze-
rint az egyházi kötődésű kórházak és
egyetemek nem lennének arra köte-
lezhetők, hogy a dolgozóik után fize-
tendő egészségügyi hozzájárulásukba
az elveikkel ellentétes szolgáltatáso-
kat is belevegyék. Ehelyett a biztosí-
tótársaságokat utasítanák, hogy
mindenféle felár nélkül garantálják
azoknak a nőknek a fogamzásgátlás
lehetőségét, akik egyházi intézmé-
nyekben dolgoznak.

Azonban a tervezet még így is
kényszeríti az egyházi intézményeket
és alkalmazottaikat, hogy olyan bizto-
sítást vegyenek, amely tartalmazza
ugyanazokat a kifogásolt szolgáltatá-
sokat, mivel erre a törvény kötelezi a
biztosítókat. A továbbra is tiltakozók
(kétszáz tudós, vallási vezető és új-
ságíró) szerint az nem válasz, hogy
ezentúl ezekért nem kell pluszban fi-
zetni, vagy hogy a biztosító tájékoz-
tatja a vevőt, hogy mi található a
biztosításában. A katolikusok szerint

ezügyben lehetetlen a kompromisz-
szum, mivel nincs középút. Eközben
hét szövetségi állam, egy iskola, két
polgári személy, egy jótékonysági
szervezet és egy katolikus biztosító is
beperelte Barack Obama amerikai el-
nököt a vallásszabadságot sértő bizto-
sítási törvény miatt – írta február
25-én a CNA katolikus hírügynökség.
A 12 feljelentő az amerikai alkotmány
által garantált vallásszabadság meg-
sértése miatt perli az elnököt. Koráb-
ban már az EWTN is pert indított
Obama ellen. A hét állam: Nebraska,
Dél-Karolina, Michigan, Texas, Flo-
rida, Ohio és Oklahoma. Hozzájuk
csatlakozott a Catholic Social Servi-
ces, Nebraska X. Piusz Gimnáziuma
és a Catholic Mutual Relief Society of
America, valamint Mary Catherine
nővér és egy világi misszionárius,
Stacy Molai. Nemcsak az elnököt pe-
relték be, hanem a törvény többi fele-
lősét, így például az egészségügyi
minisztert is.

Az amerikai püspökök egy kezde-
ményezést indítottak el „Két hét a sza-
badságért” címmel június 21. és július
4. között, Morus Szent Tamás ünne-
pétől a Függetlenség napjáig. Célja az
volt, hogy a katolikus közösség ebben
az időszakban minden energiáját a
vallásszabadságnak szentelje. Az ima-
hadjárat a baltimore-i Szeplőtelen
Szűzanya-bazilikában vette kezdetét
szentmisével, amelyet William Lori, a
város érseke mutatott be. A főpásztor
egyben a vallásszabadság védelmében
létrehozott „ad hoc” püspöki bizottság
elnöke. „A vallásszabadság azt jelenti,
hogy a hívek hitük szerint cseleked-
hetnek, hogy az egyházi intézetek a
katolikus hit tanításának megfelelően
végezhetik tevékenységüket, határt
húzva az állami hatalom, valamint az
egyéni lelkiismereti szabadság között”
– mondta a nyitó szentmise keretében.
Az érsek a Vatikáni Rádiónak azt nyi-
latkozta: most valóban veszélyben
van a vallásszabadság az Egyesült Ál-
lamokban. A növekvő vallási intole-
rancia összefüggésben van az elő-
rehaladott szekularizációval.

Az amerikai püspökök végül azt
kérik a püspököktől és a papoktól,
hogy az év későbbi részében Krisztus
király ünnepéig tanítsanak a vallássza-
badságról az Egyesült Államokban és
külföldön egyaránt.

Az európai püspöki konferenciák
főtitkárai június 29. és július 2. kö-
zött Skóciában tartott ülésükön kife-
jezték szolidaritásukat az Egyesült
Államok Püspöki Konferenciájával
ebben a nehéz helyzetben, amikor a
törvényhozás korlátozni igyekszik a
vallásszabadságot, és olyan intézke-
déseket akar elfogadtatni, amelyek
szemben állnak a hívő emberek lel-
kiismeretével.

EŐRY ZSOLT, TEOLÓGUS

Timothy Dolan bíboros, New York érseke
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„Alpinista” helyzetben van a kormányzó szövetség két pártja

A legnagyobb rossztól való meg-
szabadulás képessége, a felemelkedés
képessége vagy a félelem nélküli
életre vonatkozó keresztény tanítás
mély alapját adja a kormányzati
együttműködésnek – sorolta Orbán
Viktor. Kijelentette: egyetértés van a
fideszesek és a kereszténydemokraták
között abban, hogy nincs olyan rossz,
amelyet ne lehetne jóvá tenni, nincs
olyan mély gödör, amelyből ne le-
hetne kimászni.

A Fidesz és a KDNP közötti
együttműködés 1994 óta egyre mélyül
– mondta, majd felidézte, hogy 1998
és 2002 között már kormányoztak
együtt, és Európának  akkortájt az volt
a legkereszténydemokratább jellegű
kormánya. 2010-ben pedig az elmúlt
húsz év legnagyobb nemzeti egységét
hozta létre a pártszövetség – tette
hozzá.

A KDNP székházában tartott sajtó-
tájékoztatón a kormányfő elmondta,
azt kérte a kereszténydemokratáktól,
hogy álljanak ki a méltányos teher-
megosztás, a szükséges átszervezések
és a középosztály felerősítésének po-
litikája mellett.

A méltányos tehermegosztást ke-
resztény ihletettségű gondolatnak ne-
vezte: „ha válság van, mindenkinek
viselnie kell valamit a terhekből, de
mindenkinek csak annyi terhet kell el-
hordoznia, amennyinek az elhordozá-
sára képes”. A kormánypártok

egyetértenek abban,
hogy nem szabad visz-
szatérni a 2010 előtti
megszorítások politi-
kájához, ugyanis nem
megszorításokra van
szükség, hanem teher-
megosztásra – hangsú-
lyozta, és egyúttal
köszönetet mondott a
KDNP-nek, hogy az
EU-val folytatott viták-
ban is támogatta őt.

Az ország átszerve-
zéséről szólva Orbán
Viktor úgy fogalma-
zott: a változások mér-
téke talán csak az
Antall-kormány kezde-
ményezte, 1990-ben
megkezdődött átszer-
vezésekhez hasonlít-
ható.

Arra is kérte Sem-
jén Zsoltot, a KDNP
elnökét, hogy azokat,
akik dolgoznak, vállal-
koznak, adót fizetnek,
gyermeket nevelnek,
mindenekfelett támo-
gassák, mert ők viszik
a hátukon az országot.

Orbán Viktor szólt a
szociális adócsökken-
tésről is, amellyel kap-
csolatban úgy fo-
galmazott: „a kugligo-
lyó elgurult, a bábuk-
nak dőlniük kell”, azaz
a szociális adócsök-

kentésnek – a viták ellenére is – meg
kell történnie, és a pénzügyletek ille-
tékeiből meg kell teremteni az ehhez
szükséges bevételeket.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemok-
rata Néppárt elnöke, miniszterelnök-
helyettes hangsúlyozta: az elmúlt két

évben alapvetően teljesültek azok az
elvárásaik és reményeik, amelyeket a
Fidesszel közös kormányzástól vár-
tak. Mint mondta, a KDNP kérésének
megfelelően teljes mértékben „ke-
resztényi ihletettségű” új alkotmánya
született az országnak, valamint beve-
zették a családi adózást, a honosítással
pedig megvalósult a „nemzet közjogi
egyesítése”.

Semjén Zsolt a következő két évről
szólva elmondta: azt kérték a kor-
mányfőtől, hogy a kabinet ne enged-
jen a „pénzügyi világ nyomásának” a
munkahelyvédelemhez kapcsolódó
szociális adócsökkentés kérdésében.

Kiemelte továbbá a családi adó-
kedvezmény „kiteljesítésének” igé-

nyét, amit szerinte az indokol, hogy az
alacsony jövedelmű többgyermekes
családok nem minden esetben tudják
kihasználni a jelenlegi könnyítést. A
KDNP ezért azt javasolja, hogy akik
az adójukban nem tudják érvényesí-
teni a kedvezményeket, azok a mun-
kavállalói járulékukból is megtehessék
ezt. Semjén Zsolt szerint így a jövőben
minden család kedvezményt kaphat.

Szólt emellett arról is, hogy a ke-
reszténydemokraták a családoknak el-
érhetővé tennének egy a cégekéhez
hasonló csődvédelmi szabályozást.
Semjén Zsolt szerint azért ezt és nem a
magáncsőd intézményét kell beve-
zetni, mert az „ember természetétől
fogva családban van”.

A KDNP elnöke negyedik javasla-
tukat ismertetve elmondta: elérhetővé
kívánják tenni, hogy a „rokkantnyug-
díjból kikerültek” egészségügyi álla-
potuknak megfelelő, speciális Start-
munkát kereshessenek. A cél ebben az
esetben az, hogy senki ne kereshessen
kevesebbet, mint korábban – tette
hozzá a pártelnök.

Semjén Zsolt a tájékoztató végén
megköszönte Orbán Viktornak a talál-
kozót, amelynek legfőbb üzenete sze-
rinte az volt, hogy bevált a Fidesszel
kötött „bajtársi szövetség".

Orbán Viktor miniszterelnök támo-
gathatónak nevezte a Semjén Zsolt
által megfogalmazott kéréseket.

– Folytatás az 1. oldalról –

A Kereszténydemokrata Néppárt egyetért a kor-
mány azon célkitűzésével, hogy a középosztályt meg
kell erősíteni Magyarországon. Ugyanakkor feladatunk
az alacsonyabb jövedelműek és a segítségre szorulók
védelme is. Támogatjuk a kormányzat eddigi ez irá-
nyú intézkedéseit – gondoljunk csak a devizahitelesek
megsegítésére, a munkahelyek védelmére vagy a szo-
ciális adócsökkentés politikájára. Az előbb említettek
mellett szorgalmazzuk, hogy négy területen további lé-
pések történjenek – olvasható a Kereszténydemokrata
Néppárt július 20-án kelt közleményében.

Szeretnénk elérni a családi csővédelem rendszeré-
nek végleges kidolgozását. A kereszténydemokraták
szakértői hamarosan az illetékes minisztériumok ren-
delkezésére bocsátják elképzeléseiket. Kiállunk a csa-
ládi adózás bevált formája mellett, amelyet szeretnénk
olyan módon bővíteni, hogy ennek kedvezményeit a
kis jövedelműek ne csak adójukból, hanem a jövedel-
müket terhelő járulékokból is leírhassák.

Támogatjuk azon elképzeléseket, amely szerint a
rehabilitációs ellátásban részesülők – akik eddig rok-
kantnyugdíjasok voltak – állami támogatással segítsé-
get kapjanak, amennyiben önerejükből nem tudnak
állapotuknak megfelelő munkahelyhez jutni a piacon.

Támogatott állami munkahelyek létrehozásával kell
biztosítani, hogy ezen a módon juthassanak legalább
az eddigi jövedelmüknek megfelelő összeghez. Fel-
hívjuk a figyelmet, hogy több hatóság a könnyebb bün-
tethetőség okán, valamint egyes szolgáltatók
túlkapásaik miatt a kisembereket vagy az apróbb sza-
bálytalanságot elkövetőket aránytalan mértékben bün-
tetik. Javasoljuk ezen gyakorlat azonnali
visszaszorítását.

Feladatunk az alacsonyabb 
jövedelműek védelme
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Politikai innovációra van szükség 
a kereszténydemokrácia megújításáért

Ózdon is alakult IKSZ-alapszervezet
2012. július 20-án megalakult Ózdon a helyi IKSZ. A Kereszténydemokrata Néppárt, valamint a Magyar Keresztény-
demokrata Szövetség ifjúsági társszervezetének első ülésén megválasztották a szervezet helyi tisztségviselőit, akik sze-
retnének minél több színes programot szervezni városunk fiataljainak

Hölvényi György erről pénteken, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség (IKSZ) tiszafüredi táborában be-
szélt anyaországi és külhoni fiatalok
előtt. Kiemelte: ami húsz éve a keresz-
ténydemokrácia lehetőségének tűnt, az
mára „részben megvalósult, részben el-
múlt”. A XXI. századi új keresztény-
demokráciát az új generációnak kell
kitalálnia – mondta, hozzátéve: ez le-
hetséges azzal a politikai háttérrel,
amivel a KDNP rendelkezik.

Ugyanakkor nagyon komoly poli-
tikai innovációra is szükség van, ami
már a fiatal kereszténydemokraták fe-
lelőssége – közölte az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkára.

A kereszténydemokrata politikus
kitért arra, hogy Barankovics István –
a KDNP elődjének, a Demokrata
Néppártnak az egykori vezetője – for-
radalmi nézeteket vallott, és rá tudott
kapcsolódni az akkor kibontakozó új

európai szellemi áramlatra. Erre van
szükség ma is – jegyezte meg.

Hölvényi György hangsúlyozta: a
keresztény embernek kötelessége és
feladata van a közéletben. Az államtit-
kár úgy látja, a keresztény-civil közé-
let napjainkban nagyon „rosszul áll”;
az óhajtott társadalmi felelősségválla-
lás és a ténylegesen megvalósult fele-
lősségvállalás között nagy különbség
van. Kiemelte: az európai keresztény
közéletiségben megfigyelhető egyfajta
paradigmaváltás, maga a politika ki-
üresedőben van és kontraszelektált.
Hozzátette, a keresztény közösségek a

politika világán kívül keresik a társa-
dalmi felelősségvállalás lehetőségeit.
Szerinte ugyanakkor „a business-Eu-
rópának vége lesz”, és a politika pri-
mátusát vissza kell szerezni.

Az Európai Unióról szólva Hölvé-
nyi György azt mondta: „ez egy nagy
klub, amelynek most bedőlt a teteje”.
Ő azonban, mint mondta, nem hiszi,
hogy az unió ördögtől való lenne.
„Európát nem lehet leírni, és Európa
nélkül az egyes államok semmire nem
mennek” – fogalmazott, hozzátéve:
nagyon sok érték halmozódott fel az
unió egyes országaiban.

Stágel Bence, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség elnöke szólt
először az egybegyűltekhez, a helyi
görög katolikus közösségi házban
megrendezett alakuló ülésen. Beszé-
dében bemutatta az IKSZ-et, ki-
emelve a szervezet eddigi fontos
eredményeit. 

Juhász Hajnalka, az Észak-Ma-
gyarországi Régió elnöke is felszólalt,
ő saját élményeiről szólt: miért lett tag
és mit jelent számára az IKSZ. Kisebb
IKSZ-es delegáció szintén tiszteletét
tette, mivel a Nemzetpolitikai munka-
csoport éppen a felvidéki Jászóra tar-
tott, ottani partner szervezetük tá-
borába. A munkacsoportról Kocsis

Dániel tartott rövid bemutatást és bíz-
tatta a helyi fiatalokat: jelentkezzenek
a nyári táborba, mivel ott többek közt
eszmét cserélhetnek a közeli felvidéki
régiókból érkező magyar fiatalokkal.

Az ülésén Obbágy Gabriellát vá-
lasztották meg a helyi szervezet elnö-
kévé. Alelnökké Orosz Mátyást és
Sóskúti Balázst szavazták meg a részt-
vevők. A fiatalok a keresztény szelle-
miség megőrzésére, a közösségi élet
fellendítésére fognak törekedni Ózdon.
Obbágy Csaba, a KDNP helyi elnöke
fontosnak tartja, hogy a fiataloknak
kulturált környezetben legyen lehetősé-
gük a szabadidejük hasznos eltöltésére. 

Jelezve a tényt, mennyire fontos
eseménynek számított az IKSZ meg-
alakulása, Fürjes Pál polgármester is
üdvözölte az újonnan alakuló szerve-
zetet, mint elmondta: az utóbbi hu-
szonkét évben a fiataloknak nem volt
lehetőségük arra, hogy szervezett for-
mában, egy ifjúsági szövetség égisze
alatt tevékenykedjenek. 

A miskolci és ózdi IKSZ első közös
programja egy mini olimpia lesz, ame-
lyet szeptemberben tartanak.

Almási István
nyerte a választást

Hódmezővásárhelyen

Almási István alpolgármester, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt helyi el-
nöke nyerte a hódmezővásárhelyi
időközi polgármester-választást azok
után, hogy Orbán Viktor miniszterel-
nök elkérte a várostól a Csongrád
megyei települést tíz éve irányító
Lázár Jánost. Almási István a szava-
zatok 52,31 százalékákát szerezte
meg. A szocialista Kis Andrea 22,72
százalékkal lett második, harmadik a
jobbikos Kovács Sándor (14,0 1szá-
zalék), negyedik a független Nagy
László (10,95 százalék).

A választáson 33,06 százalékos volt
a részvétel, összesen 12 291 érvényes
szavazatot adtak le.

Hódmezővásárhelyen azért tartottak
időközi választást, mert a várost 2002
óta irányító Lázár János június 2-tól a
Miniszterelnökséget vezeti államtitkár-
ként, és e poszt a jogszabályok értelmé-
ben összeférhetetlen a polgármesteri
tisztséggel.

Almási István megválasztott polgár-
mester Lázár Jánossal közösen tartott, a
választási eredményeket értékelő sajtó-
tájékoztatóján elmondta: városvezető-
ként azt az utat kívánja folytatni, melyet
tíz évvel ezelőtt megkezdett és két esz-
tendővel ezelőtt elődjével programként
meghirdetett.

A választási eredmény leképezi a Fi-
desz kétharmad-egyharmados fölényét
az MSZP-vel szemben – hangsúlyozta
a politikus, aki 2001 óta alpolgármester
volt a városban. Lázár János kifejtette:
Almási Istvánt több évtizedes munkája
és szolgálata tette polgármesterré. Az
eredmény túlmutat önmagán, a hagyo-
mányosan baloldali városrészekben
soha nem látott arányban támogatták a
Fidesz-KDNP jelöltjét, s ez alapvetően
Almási István személyének köszönhető
– mondta az államtitkár.

Hódmezővásárhelyen létezik az a
stabil többség, akik hisznek a város jö-
vőjében és fejlődésében. Kevés olyan
település van Magyarországon, ahol
minden egyes választást a konzervatív
pártok, az utóbbi években a Fidesz nyer
meg – közölte Lázár János, hozzátéve:
az ország társadalmi és gazdasági ne-
hézségei ellenére ez a folyamat nem tört
meg, így az eredmény különösen figye-
lemreméltó.

FORRÁS: MTI, MNO.HU

Az egyházügyekért felelős államtitkár
szerint nagyon komoly politikai inno-
vációra van szükség a keresztényde-
mokrácia megújítása érdekében, ami
a fiatalok nélkül nem valósulhat meg.

FORRÁS: MTI

FORRÁS: IKSZ.NET
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Mitt Romney 
győzelmétől 

a konzervatív értékek 
globális 

megerősödését várjuk

Az Obama-adminisztráció nem vál-
totta be a hozzá fűzött túlzó reményeket,
az Amerikai Egyesült Államokat is sújtó
gazdasági válságot nem tudta hatéko-
nyan kezelni. Emellett úgy tűnik, hogy
az átformálódó világban a demokraták
akár önként le is mondanának az USA
szuperhatalmi státuszáról. 

Úgy véljük, hogy a hivatalban lévő
adminisztráció republikánus kihívói al-
kalmasak mind a gazdasági, mind a vi-
lágpolitikai problémák kezelésére. A
Romney–Ryan páros munkahelyterem-
tésre, adócsökkentésre és a középosztály
megerősítésére irányuló programját a
magyar konzervatív politikai erők is ma-
gukénak vallhatják. A válság azonban
nemcsak a gazdasági stabilitást, hanem a
tradicionális, nyugati-keresztény civili-
záció értékeit is veszélyezteti. „A Ronald
Reagan által vallott elvek akkor is és ma
is érvényesek” – mondta nemrégiben
Mitt Romney, ezek az elvek pedig: a kö-
zösségek, a család, a hagyományok, a
szabadpiac tisztelete és a diktatúrák teljes
mértékű elutasítása. Számunkra, magyar
fiatalok számára különösen fontos Rea-
gan öröksége, ugyanis nagyrészt neki kö-
szönhetjük, hogy a mi generációnk már
szabadságban nőhetett fel. Úgy gondol-
juk, hogy Mitt Romney és Paul Ryan
folytatói lehetnek Ronald Reagan és 
George Bush politikájának.

Az amerikai konzervatívok hagyo-
mányosan nagyobb figyelmet fordítanak
külpolitikájuk alakítása során a közép-
európai régióra – ahogy ez érzékelhető
volt a Reagan- és a Bush-adminisztrá-
ciók idején is. Magyarország elkötelezett
híve a transzatlanti együttműködésnek,
ezért a tradicionális nyugati értékek ha-
tározottabb washingtoni képviselete csak
előnyére válhat a két nemzet közötti
együttműködésnek. Hisszük, hogy egy
republikánusok által irányított Amerika
nemcsak gazdasági és katonai, hanem ér-
tékrendbeli szövetségese is hazánknak.

Budapest, 2012. augusztus 31.

Ha a republikánusok a 2012-as elnök-
választásokon győzelmet aratnak és
visszaveszik az USA vezető pozícióját
az átalakuló világrendben, azzal a
transzatlanti elkötelezettségű közép-
európai országok – így Magyarország
is – megerősödik. Ezért az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
üdvözli, hogy Mitt Romney hivatalo-
san is elfogadta a republikánusok el-
nökjelöltségét és a konzervatív értékek
iránt elkötelezett Paul Ryant válasz-
totta alelnök-jelöltnek. 

Figyelemreméltó, hogy míg a Fidesz–KDNP szinte
soha nem ejt szót a két év múlva esedékes választások-
ról, az ellenzék másról sem beszél, mint 2014-ről. Ami
eddig volt és még ezután várható, az az ellenzék szerint
úgy, ahogy volt, van és lesz semmi, nincs, nem létezik.
Ez a négy év mindenestől kiíródik a magyar történelem-
ből. 

Pedig a Fidesz–KDNP minden akadályt leküzdve bő
két év alatt keresztülverte a működéséhez elengedhetet-
lenül szükséges törvények sokaságát az új alkotmány-
tól a munka- vagy a büntetőtörvényig, a választójogi
reformtól az oktatáséig. Ősztől tehát az eddiginél nyu-
godtabb légkörben az építkezés ideje kezdődhet. Az
alagút végén halvány fényként dereng egy pénzügyi sta-
bilizáció, amelyet csak az unió szerencsétlenkedése hi-
úsíthat meg. Az USA most bő fél évig önmagával lesz
elfoglalva, és még az is megeshet, hogy egy új elnök
változtat az eddigi adminisztráción.

A közvéleménykutatások azt szuggerálják, hogy a Fi-
desz–KDNP népszerűsége mélypontra jutott. Csak azt
felejtik el hozzátenni, hogy ez a pont még mindig maga-
sabban áll, mint a baloldali ellenzék minden mozgósít-
ható szavazójának összesített eredménye.

Mivel tehát ilyeténképpen a jobboldal valójában nem
is létezik, csak még le kell előbb győzni, a baloldal meg-
állás nélkül taglalja azokat a módozatokat, amelyekkel
2014-ben kétharmados többséget fog szerezni a válasz-
tásokon. Ugyanis ennél kisebb többséggel nem tudja
majd visszaforgatni a Városligetben rozsdásodó időke-
reket, tehát ennél kisebb győzelemről beszélni úgyszól-
ván nem is érdemes.

Minden baloldali erőnek össze kell tehát fogni, álla-
pítja meg a 2006-os Munkáspárt alelnöke, hasonlóan vé-
lekedik Lendvai Ildikó is, az MSZP volt elnöke, és
Gyurcsány alelnöke is. A győzelemhez tehát csak az hi-
ányzik, hogy az egész baloldal belássa ezt. A miként kér-
dése viszont egyaránt gyötör minden említésre méltó
baloldali politikust és elemzőt.

Közülük mostanában Lakner Zoltán politológus szen-
telte a legnagyobb teret ennek a kérdésnek az ÉS július
13-i számában.

Eszmefuttatása abból a nagy horderejű tényből indul
ki, hogy egy időközi önkormányzati választáson Duna-
újvárosban a Fidesz jelöltje mindössze 12 szavazattal
előzte meg MSZP-s riválisát, sőt, már néhány héttel
előtte is hasonló horderejű esemény történt ugyanott, to-
vábbá Miskolcon. „Látszott, ha a demokratikus ellenzéki
pártok beraknák a közösbe, amijük van, megverhetnék a
Fideszt.”

A kiváló politológus figyelmét csak az a nem jelen-
téktelen körülmény kerülte el, hogy Dunaújváros és Mis-
kolc évtizedeken át a baloldal, pontosabban az MSZP
bevehetetlen fellegvárának számított, most pedig mini-
mális érdeklődés és részvétel mellett majdnem megszo-
rongatták a Fideszt. Két év dögnehéz kormányzás után.

A további másfél oldalas tanulmányt ez a bizakodó
szemlélet hatja át. Ellenzéki párttól ellenzéki pártig meg-
vizsgálja Lakner annak a lehetőségét, hogy képesek-e
azok belátni ezt a rendkívül bonyolult matematikai
konstrukciót és megalkusznak-e azzal a kényszerhely-
zettel, hogy külön-külön egyiküknek sincs esélyük a
győzelemre. Sőt, összefogva is csak minden erejüket
megfeszítve, szerencsés esetben, ha találnak olyan ráter-
mett személyiséget, mint például Bajnai Gordon, volt mi-
niszterelnök.

Elvégre a Fidesz adhatja még lejjebb is, mint ahol
most van! Lám, 2006 után is hányszor mondtuk az

MSZP-ről, hogy ennél lejjebb már nem süllyedhet, aztán
mégis egyre csak tovább zuhant. Hátha a Fidesz is így
jár!

A probléma megoldásának kulcsa nem kisrészt az
LMP kezében van, az ő százalékai nyomhatnának vala-
mit a közös latban, továbbá, ha a legutóbbi választások
után elburjánzott társadalmi szervezetek: millások, a Ne-
gyedik köztársaság a szépszavú Pityinger István elnö-
kükkel, a Szolidaritás feltételek nélkül hoznák
tömegeiket.

Ami a közös vonást, a Fidesz-ellenességet illeti, az
megvolna. Kérdés, elég-e ez a választók megnyeréséhez?
Ezért ezen túlmenően: „fontos volna reális helyzetérté-
kelést adni például arról, hogy a nem egyszerűen kor-
mányváltó, hanem valóban rendszerkritikus 2010-es
választásból mi következik? Úgy, ahogy van, utálják-e a
magyarok az elmúlt húsz évüket? Vagy a kép ennél szí-
nesebb és csak bizonyos dolgokat szeretnének elvetni?

Nehéz, de nem megválaszolhatatlan kérdések. Már ha
felteszik őket.”

Vagyis még nem tették fel? Ehelyett egyetlen nagy
kérdés mered fel a mai baloldal horizontján és a válasszal
Lakner is adós marad.

Ez pedig az, hogy hol van az a karizmatikus szemé-
lyiség, aki mögé felsorakozhat a vert seregekből ifjú
gárdává újjászületett újjászületett baloldal? Bajnai
Gordonra vár ez a szerep, csak még a karizmát kellene
beszerezni hozzá, mert kérdés, vajon van-e annyi dol-
lár a háznál, hogy pótolhatja az előző miniszterelnöki
beiktatásán a közönség soraiban menetelő libák látvá-
nyát?

A legfeltűnőbb azonban a sok okos ember spekulá-
cióiban egy hiányosság. Mintha mindannyian elfeledkeztek
volna a választójogi törvény által megkövetelt teljesít-
ményről, a valószínű regisztrálási kötelezettségről és a je-
löltállítási szabályokról.

Akár választási szövetségben, akár koalícióban in-
dulnak az ellenzéki pártok, az eredményességhez dara-
bonként öt százalékos küszöböt kell átlépniük. Ha
koalícióban indulnak, akkor név szerint mindegyiknek
külön el kell érnie az öt százalékot. Márpedig erre pil-
lanatnyilag csak az MSZP és az LMP esélyes, esetleg ha
Bajnai külön pártot alapít, annak van még esélye ilyen
eredményre. De ezen belül mindegyiknek az indulás-
hoz külön listát kell tudnia állítani a megyék egyhar-
madában és a listához egyéni jelöltet a kerületek
egyharmadában. Vagyis az esélyes, nagyobb pártoknak
le kellene mondaniuk a jelölési lehetőségek egy részé-
ről a kisebbek javára, cserében a tőlük várható néhány
százalékért. Vagyis a nagyobbak aránylag kevesebb
egyéni képviselőt tudnának állítani, mint amennyire
külön indulóként számíthatnak. Hol van az a bolond po-
litikus, aki még akár minimális egyéni győzelmi esé-
lyéről is lemond a másik, nála jelentéktelenebb párt
javára?

Márpedig ezekben a kérdésekben és még sok egyéb-
ben is előre, a választásokat jóval megelőzően dönteni
kell majd, a legkülönbözőbb bizonytalan közvélemény-
felmérési és valószínűségi feltételezések alapján. Rá-
adásul az egymást utálók koalíciójában, az egyre inkább
közelgő határidők szorításában, miközben még senki-
nek sincs a leghalványabb sejtelme sem arról, hogy hol
késik az éji homályban a karizmatikus vezér.

A találgatók a viszonylag biztos Bajnain kívül vala-
miféle új, fiatal, ma még ismeretlen Horn Gyulára, Né-
meth Miklósra, Medgyessy Péterre várnak, aki magával
ragadja majd a pillanatnyilag gazdátlan választókat.

És mit csinál ezalatt a Fidesz–KDNP? Tehetetlenül
várja, hogy legyőzzék?

Két év a politikában – vagy előre 2014-re?
D–Y–Ó

STÁGEL BENCE, AZ IKSZ ELNÖKE, 
A KDNP ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

SCHALLER ERNŐ,
AZ IKSZ KÜLÜGYI TITKÁRA
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– Ön annak idején tagja volt a
Bibó Szakkollégiumnak. Az emberben
gyakran felmerül, mi indít fiatalembe-
reket a politika felé. Mi volt akkortájt
ott a levegőben? Megérezték, hogy
vége lesz a szocializmusnak?

– Engem személy szerint megfo-
gott a hely szelleme, az emberek,
akik ott összegyűltek, és hát Orbán
Viktor szobatársaként nem is volt
kérdés számomra, hogy huszonéves-
ként, egyetemistaként foglalkozzam
olyan dolgokkal, amiből később egy
párt növi ki magát. Ha jól emlék-
szem, 33-as a Fidesz-tagkönyvem
sorszáma. Az alakuló ülésen sajnos
nem voltam jelen. Már akkor is, ott
is hozzám tartoztak a környezetvéde-
lem ügyei, az volt az én szakterüle-
tem. Nagyon sokat foglalkoztam a
zöldekkel, a zöld-mozgalmakkal és a
béke-mozgalmakkal is. Én tartottam
a kapcsolatot a Duna Körrel és a
Duna Chartával. Ebben az időben
sokat publikáltam és egy darabig a
Hallgatói Önkormányzat vezetője is
voltam a jogi egyetemen, és a
Bibó kollégiumban is igen aktív
voltam . Adta is magát minden, 
hiszen a Budaörsi útról való átköl-
tözés kapcsán megnőtt az érdeklő-
désünk a társadalompolitika, a
társadalomtudományok iránt. Kellő
kritikával és önkritikával persze.
Nekem családi indíttatásom a poli-
tika szempontjából nem volt. Édes-
apám elég korán elhunyt, mind-
össze kilenc éves voltam. Anyai
ágon a nagyapám könyvelő volt a
termelőszövetkezetben, illetve a
Horthy-hadseregnek volt katona-
tisztje. Anyai ágona nagyszüleim ku-
lákoknak minősültek, gazdálkodtak.
Vallásos nevelésen kívül nem kap-
tam tőlük olyan impulzusokat, hogy
fel kell lázadni a rendszer ellen. A mi
családunkat 1956-ban semmiféle
bántódás nem érte. Senkit sem vé-
geztek ki, senkinek sem kellett el-
hagyni az otthonát, az országot, nem
is nagyon beszéltünk erről. De ma
úgy látom, a nyolcvanas évek elején,
közepén nekem nem is lehetett más
utam.

– Ön hogyan élte meg a Fideszben
végbement fordulatot, amikor az ad-
digi liberális párt a konzervatív poli-
tika felé fordult? A magyar sajtóban
akkor is és azóta is megjelennek írá-
sok, amelyek az elvek elárulását kérik
számon a valamikor fiatal demokra-
tákon.

– Én még megéltem azt az idősza-
kot, amikor a Liberális Internacionálé
tagjai voltunk. Nekem személyesen és
Orbán Viktornak is nagyon jó kapcso-
latunk volt  Otto Graf Lambsdorff-fal,
egykori FDP-s gazdasági miniszterrel,
aki igazán kedvelt, és sokra tartott
bennünket. Nekem a váltás belülről
korántsem volt akkora, mint ahogyan
azt a „városi legendák” őrzik. Ráadá-
sul a Fidesz nagyon korán felismerte,
hogy a jobboldalnak csak akkor lehet
esélye, ha összefog. A baloldal erős-
ségének, sikereinek záloga a jobbol-
dal megosztottsága, töredezettsége
volt, amit igyekeztek is mesterségesen
fenntartani és erősíteni. Az idősebb
jobboldali generáció nehezen fogadta
el, hogy egy ilyen méretű összefogás-
nak egy fiatal csapat legyen a motorja,
jóllehet Orbán Viktort mindenki érté-
kelte és becsülte. 1998-ban bebizo-
nyosodott, hogy az elgondolás
működik, sikeres lehet. Onnantól
egyértelművé vált, hogy a Fidesznek
a liberális médiapártból egy néppárt
felé kell elmozdulnia. Mesterségesen
lett ez a váltás feltupírozva, én azt
gondolom, közel sem volt ez olyan
drasztikus, mint amilyennek lefestet-
ték. Aki egy kicsit is jártasabb a nem-
zetközi politikában, az előtt nem
ismeretlen, hogy például a német li-
berálisok között jócskán akadnak
olyanok, akik sok mindenben a jobb-
oldal felé hajlanak, lásd a német FDP-
t, amelynek van olyan szárnya,
amelyik képes volt Kohl kancellárral
kormányozni, és van olyan is, amelyik
az SPD-vel. De a konzervatív pártcsa-

ládon belül is vannak szép számmal
olyanok, akiktől nem állnak távol a
szabadelvű eszmék. Ez az átmenet ko-
rántsem tragédia, árulás, hanem egy
racionális döntés, amelyet a politikai
szükségszerűség diktált.

– Emlékszem a váltás előtti idők-
ben a Fidesz és maga Orbán Viktor is
a média kedvencének számított, aztán
fordult a kocka, a Fidesz és vezetője
egyes számú ellenséggé lépett elő. 

– Média kedvencnek könnyű addig
lenni, amíg úgy gondolják, valójában
nem fenyegeted a fennálló hatalmat,
hiszen nincs hozzá elég erőd. Viszont
amint megérzik rajtad, hogy kormá-
nyozni készülsz, és vannak erőssé-
geid, akkor ez a „lieblingstátusz”
átcsap egy teljesen más minőségbe.
Amikor a Fidesz meghirdette a pol-
gári összefogást és csatlakozott az 
Európai Néppárthoz, megszűnt az el-
lenzék érdekes kis színfoltja lenni, 
onnantól egyértelművé lett, hogy kor-
mányzásra készül.

– Ön 1989-től évekig Németor-
szágban élt. Ez idő alatt megmaradt-
e a kapcsolata a hazai politikával?

– Igen, hiszen rám bízták a német
kapcsolatokat. Az is igaz, hogy aho-
gyan én ott integrálódtam, a hazai szál
némiképpen halványodott, de nem
szakadt meg. Erre az is bizonyíték,
hogy amikor hazakerültem, rögtön a
pártelnök kabinetjébe kerültem, ké-
sőbb pedig a kabinetfőnöke lettem,
majd megbíztak a miniszterelnöki kabinet
vezetésével is. Voltaképpen a németországi

kapcsolatok uszályán érkeztem vissza, köz-
tudottan én voltam a „németes”.

– Aztán 1998-ban a Fidesz megle-
petésre megnyerte a választást. Az
akkor kezdődő négy év talán a leg-
nyugodtabb, legkiszámíthatóbb idő-
szak volt Magyarország, a magyar
társadalom életében a rendszerváltoz-
tatás után. Milyen volt megélni a ve-
reséget egy alapvetően sikeres
kormányzást követően, amikor is a
tisztességgel végzett munka nem meg-
becsülést hozott, hanem vereséget? 

– A ’98-as győzelem valóban a
meglepetés volt, ami azt jelentette,
hogy váratlanul ért mindenkit. Nem
készültünk rá, ergo sok volt a hibázási
lehetőség. Másrészt haszna is volt a
dolognak, mert ugyanezen okból ki-
folyólag nem a szokásos sémákban
gondolkodtunk. Emlékszem a na-
pokra, amikor elfoglaltuk az irodáin-
kat. Mindenütt káosz. Az időnk
jelentős része arra ment el, hogy
kézbe tudjuk venni a dolgokat. Az én
feladatom az volt, hogy Magyaror-
szág miniszterelnöke körül rend 
legyen, minden szervezetten működ-
jön. Ez eleinte nagyon nehezen
ment, ám hamar belejöttünk és na-
gyon élveztük ezt a munkát. Alapél-
ményünk volt egyféle heroikus
küzdelem. Hiszen a Jóisten 35 éve-
sen felelős pozíciót adott. Pár év
alatt kellett megtanulnunk olyan dol-
gokat, amit jó esetben az ember tíz-
tizenöt éven keresztül sajátít el,
tapasztal meg. Én a magam részéről
úgy érzem, ezen periódus volt pá-
lyám csúcsa, legjobb, legizgalma-

Fideszből a KDNP-be
A KDNP-be történt belépésem után gyakran tették fel a kérdést, miért is léptem be, mire én rendben mindig megadtam a választ, amit persze senki
sem hitt el. Ha azt mondom tréfából, hogy Orbán Viktor kémje vagyok a Kereszténydemokrata Néppártban, azt azonnal elhiszik – mondta 
lapunknak adott interjújában Nagy Andor, a Kereszténydemokrata Párt országgyűlési képviselője és Nógrád megyei elnöke.

BRÉM-NAGY FERENC
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sabb időszaka. Gyors élet volt, és
mindvégig úgy éreztük: jól csinál-
juk. Minden adat, minden felmérés
azt mutatta: jó irányba mennek a
dolgok. A legnagyobb tanulságot je-
lentette, hogy ez bizony nem elég. A
jó kormányzáshoz háttér is szüksé-
geltetik, szilárd pártstruktúra. A 
következtetéseket levonni persze ko-
rántsem volt egyszerű, ám nyolcéves
várólista után ebből kerekedett ki a
2010-es kétharmados győzelem.

– Egy kívülálló számára ön akko-
riban a politikai hierarchia részese
volt. Ma országgyűlési képviselő – a
szónak ebben az értelmében – önálló
entitás. Mit jelent valójában ez a vál-
tozás?

– Akkoriban volt egy úgynevezett
„hatosfogat” a Fideszben, amely a
szűk döntéshozatali stábot jelentette.
Mellettük én, hetedikként,
mint kabinetfőnök részt
vettem minden döntés-
hozó ülésen, hiszen az én
dolgom volt ezek előké-
szítése, bizonyos dolgok
egyeztetése, számonké-
rése. Én ezt nem hierar-
chiának hívnám, sokkal
inkább azt mondanám, a
döntéshozatali mechaniz-
mus szemtanúja voltam.
Olyan ember, akinek ter-
mészetesen jó értelemben
volt némi befolyása egy-
egy dologgal kapcsolat-
ban, ám dönteni sohasem
döntött. A képviselőség
teljesen más minősége a
politikának, és valóban
nem egy tűz közeli álla-
pot. Én sokkal jobban él-
veztem a kormányzati
munkában, hogy az ope-
ratív végrehajtó szerep, a képviselő-
ség gyakran jár unalmas parlamenti
munkával. Nagyon sok mindent ké-
szen kapunk, meg kell védenünk a
kormány álláspontját, segítenünk kell,
hogy a többségi vélemény kialakuljon.
Ha ezt hierarchia szempontjából
nézem, látszólag még feljebb is van,
mint egy kabinetfőnök, bár információ
szempontjából elmarad tőle. A különb-
séget igazából én máshol érzékeltem.
Amikor 1998 és 2002 között kabinet-
főnökként dolgoztam, a valóságról, a
problémákról csak közvetítők útján ér-
tesültem. Bizonyos pozíciók sajátja,
hogy viselője gyakran kimarad az „élet-
ből”, hiszen eleget kell tennie bizonyos
kötelezettségeknek, protokollnak, így
nem marad más számára, mint a beszá-
molók, jelentések. Mivel egyik feladat,
rendezvény érte a másikat, számomra
sem maradt más, mint a beszámolók,
jelentések, mások által észrevett prob-
lémák. Úgy fogalmaztam ezt meg
magamnak, hogy nem éltem, hanem
íróasztal mellett írtam a valóságot.
Egyéni képviselőként módomban állt
közvetlenül is megtapasztalni mind-

azt, amit annak előtte közvetítők
útján ismertem csupán. Ma módom-
ban áll emberek közé menni, be-
szélgetni, a saját szememmel és
fülemmel meggyőződni a dolgok-
ról. Ez olyan kiegyensúlyozottságot
hozott az életembe, amit sajnálok,
hogy akkor, kabinetfőnökként hi-
ányzott. A kettő együtt ugyanis éret-
tebbé teheti az embert. A választói
mandátum nagy szabadságot is ad
az embernek, hiszen hozzám köz-
vetlenül esnek be a problémák,
nekem kell megoldást találni rájuk.
A munkámnak ezt a részét nagyon
élvezem.

– Amikor 2004-ben megválasztot-
ták, nem érezte idegennek a területet,
Nógrád megyét?

– Dehogyis nem. Nem véletlen,
hogy kétszer nemet is mondtam a

megkeresésre. Semmi közöm nem
volt ugyanis ehhez a vidékhez. Nem
ott születtem, nem éltem ott soha és
úgy éreztem, így lehetetlen bármit is
tisztességesen csinálni. Harmadszorra
azonban meggyőztek és indulásomat
a pártvezetés is jóváhagyta. 

– Hogyan lett „ős fideszesből” ke-
reszténydemokrata képviselő?

– Akkor már lehetett tudni, hogy
Surján László nyomdokaiba lépek, aki
a KDNP és az MKDSZ elnöke volt,
ráadásul egy olyan megyébe kerülök,
ahol a KDNP 1990-ben három körze-
tet megnyert, ezek egyike az volt, ahol
én indultam. Akkor még nem sejtet-
tem, nem számítottam arra, hogy az
élet engem is a KDNP-be sodor, de
valószínűleg a döntésem, miszerint
vállaltam az indulást, predesztinált
erre. Miután 2006-ban lehetőség nyílt
arra, hogy önálló kereszténydemok-
rata frakció alakulhat, Semjén Zsolt
keresett meg azzal, hogy mit szólnék
ahhoz, ha a kereszténydemokrata
frakció tagja lennék? Be kell valljam,
nekem azon kívül, ami kabinetfőnök-

ségem idején a munkámból adódott,
nem sok közöm volt a keresztényde-
mokratákhoz, így aztán gondolkodtam
a dolgon, egészen addig, amíg a mi-
niszterelnök maga is meg nem keresett
ezzel a kérdéssel. Politikailag valóban
logikus lépésnek tűnt és tűnik, hogy
egy kereszténydemokrata hagyomá-
nyokkal rendelkező, erősen vallásos
körzetbe bekerülő fideszes képviselő
az építkezés érdekében igyekezzék
megtartani a már kialakult szilárd ala-
pot, mint ahogyan azzal is egyet kell
értenem, hogy a Szájer József helyére
kerülő kereszténydemokrata képvise-
lőnek ugyanígy kell eljárnia.

A KDNP-be történt belépésem
után gyakran tették fel a kérdést, miért
is léptem be, mire én rendben mindig
megadtam a választ, amit persze senki
sem hitt el. Ha azt mondom tréfából,
hogy Orbán Viktor kémje vagyok a

Kereszténydemokrata Néppártban, azt
azonnal elhiszik. 

– Úgy tudom, önnek jelentős része
volt az Audi Magyarországra telepü-
lésében.

– Ez nem így van. Az akkori pénz-
ügyminiszternek volt benne jelentős
szerepe. Volt egy Lex-Audi nevű tör-
vény, amit 1999-ben hoztunk, amely
segíteni volt hivatott abban, hogy az
Audi Magyarországra jöjjön és itt ko-
moly pozíciókat foglaljon el. Termé-
szetesen, mint német kapcsolatokkal
rendelkező politikus közreműködtem
a befektetés megvalósulásban, ahol
tudtam.

– Ezt azért is kérdeztem, mert a
szécsényi körzet, amelyiknek ön kép-
viselője, amellett, hogy hagyományo-
san kereszténydemokrata színezetű,
tudhatólag az ország egyik legmosto-
hább sorsú vidéke. Hogy látja, hogyan
lehetne arra a vidékre olyan vállalko-
zásokat vinni, amelyek munkát, meg-
élhetést adhatnának az embereknek?

– Nyilván a befektetőket vala-
mennyire tudja az állam befolyásolni,

orientálni támogatásokkal és kedvez-
ményekkel, ám a döntő szempont
mégis az infrastruktúra és a képzett
munkaerő léte és létszáma. Ebből a
szempontból az én körzetem hátrány-
ban van, és úgy gondolom, az Audi-
hoz vagy a Mercedeshez hasonló
nagyságú beruházásban reménykedni
sem lehet. Én sokkal reálisabbnak
látom kisebb vállalkozások odacsábí-
tását, a már ott lévők támogatását.
Emellett a vidékről elmondható, hogy
szegény, ám nagyon szép. Éppen ezért
van még lehetősége a turizmusban, de
itt nem a wellnes-turizmusra kell gon-
dolni, sokkal inkább például. a vallási
turizmusra.

– Mit jelentett és jelent önnek a
család? Mit ad, ha egy olyan hivatást
választ az ember, amelynek gyakor-
lása azzal járhat, hogy kevés ideje

marad a szeretteire? 
– Én már egyszer

megtapasztaltam azt,
mekkora segítséget jelent
a családi háttér, amikor
bajban van az ember, és
valójában a családján
kívül, alig számíthat va-
lakire. Én a családomért
élek, sok mindent a gyer-
mekeimért, a felesége-
mért teszek. Szükségem
van a szeretetükre, de
persze ez kölcsönös
dolog, mert éntőlem is
kapnak szeretet. Nincs
nagyszerűbb dolog a vi-
lágon, mint egy boldog
és kiegyensúlyozott csa-
ládban élni. Ez kis túl-
zással minden vágyam. 

– Ön nemrég Németor-
szágban azt mondta, hogy

a kétharmados többség az utolsó esély
annak a politikai generációnak, ame-
lyikhez tartozik, hogy talpra állítsa az
országot. Hogy látja, érti ezt a törekvést
és kényszert a magyar társadalom?

– Amikor megalakult a kormány,
az ország a csőd szélén állt, majdnem
úgy, mint Görögország, ugyanakkor
az állampolgároktól már nem lehetett
több áldozatot kérni, ezért a kabinet
szokatlan megoldásokra kényszerült.
Az már most biztosan elmondható,
hogy a kétharmados felhatalmazás le-
hetőséget adott olyan átalakításokra,
amelyeket mindenképpen meg kellett
tenni, még akkor is, ha ez nagyon sok
konfliktussal járt is, mert e nélkül
Magyarország soha nem állna növe-
kedő pályára. Az átalakítások egy
része olyan, amelyiknek viszonylag
hamar láthatóak az eredményei, de
vannak olyanok, amelyeknek a beé-
réséhez a négyéves kormányzati cik-
lus – ami nagyjából nettó két év –
kevés. Németországban is elmond-
tam, hogy Magyarország versenyké-
pességének helyreállításához tíz évre
lesz szükség.

Az új Ipoly-híd átadásán Csáky Pállal, 2012.február 24-én.
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Hoffmann Rózsa szerint a peda-
gógus életpályamodell életbe lépése
óriási fordulatot idéz majd elő az is-
kolák és a tanító rend éle-tében. Hoz-
zátette: ez a mostani tanév a
felkészülésé lesz, az iskolák állami

átvétele, az önkormányzatokkal kö-
tendő szerződések januártól hoznak
változást. A szakszolgálatokkal kap-
csolatos jogszabályok és a 16 éves
korig érvényes tankötelezettség
szintén jövő ilyenkor lép életbe, s
akkortól lesznek nyitva az iskolák
legalább délután négyig.

– Folytatás az 1. oldalról –

Az új köznevelési törvény 
nagy változásokat hoz

Miniszteri biztossá 
nevezték ki 

Szászfalvi Lászlót

A miniszteri biztos feladatai között
szerepel a tárca egységes támogatáspoli-
tikájának kidolgozása, a különböző pá-
lyázati rendszerek minisztériumon belüli
összehangolása, javaslatok kidolgozása a
támogatáskezelés minisztériumon belüli
és kívüli működésének részletes szabá-
lyaira, a szükséges szervezeti keretekre,
valamint a további jogalkotási felada-
tokra. Ugyancsak a feladatai közé tarto-
zik a támogatáskezelést érintő szervezeti
átalakítás szakmai nyomon követése, ja-
vaslatok kidolgozása a pénzügyi konszo-
lidáció érdekében.

Kiterjed feladatköre a tárca képvise-
letére, más tárcáknál rendelkezésre álló
civil és egyéb források ágazatközi fel-
használásának szakmai összehangolása

érdekében, az önkéntességgel kapcsola-
tos kormányzati politika támogatására,
a támogatáskezelő szervezet feladatai
regionális szintű dekoncentrálásának
vizsgálatára, a támogatáskezelés nem-
zetközi szintű kapcsolatrendszerének
fejlesztésére.

A PDL–RMDSZ-kormány román–magyar viszony terén elért eredményeinek megtartását és az etnikai alapú politizálás megőrzését nevezte a legfon-
tosabb feladatnak a 23. Bálványosi Szabadegyetem megnyitóján Tusnádfürdőn Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt elnöke úgy fogalmazott, a magyar kormánypártok számára egyformán fontos minden romániai magyar szavazó.

Nem akarjuk Budapestről megmondani, mi jó az erdélyi magyaroknak

Tusványos a világ közepe címmel
rendezték július 24–29. között a 23. Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetemet és Di-
áktábort, amelyen Orbán Viktor
kormányfő is részt vett.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott, a ma-
gyar kormánypártok számára egyformán
fontos minden romániai magyar szavazó,
függetlenül attól, hogy az RMDSZ-re, az
Erdélyi Magyar Néppártra vagy a Ma-
gyar Polgári Pártra szavaz. „Nem lenne
szerencsés, ha valaki Budapestről pró-
bálná megmondani, mi jó az erdélyi ma-
gyaroknak vagy Romániának” – közölte.
Kifejtette, PDL–RMDSZ-kormány
román–magyar viszony területén elért
eredménye a román és a magyar nemzet,
a romániai magyarság és az összmagyar-
ság érdekeit egyaránt szolgálja, ezért
ezeknek az eredményeknek a megőrzése
kulcsfontosságú feladat.

A KDNP elnöke rámutatott, az össz-
magyar érdekek szempontjából azért
fontos az elért eredmények megőrzése,
mert beláthatatlan következményekkel
járna, ha a Kárpát-medencében erősödő
baloldali nacionalizmus következtében

összeállna valamiféle kisantant-féle kép-
ződmény. A bukaresti politika ebből a
szempontból kulcsfontosságú, és ha az
RMDSZ kerül a választók akaratából
olyan helyzetbe, hogy tehet azért, hogy
Bukarest távol tartsa magát az esetleg ki-
alakuló magyarellenes nemzetközi ala-
kulatoktól, megvédje a romániai
magyarság érdekeit és a két nemzet vi-
szonya terén elért eredményeket, akkor
ez az ő dolga, és az RMDSZ, élén Kele-
men Hunorral, nyilvánvalóan pontosan
látni fogja, hogy ebben a nagyon nehéz
politikai helyzetben hogyan kell és lehet
lavíroznia Bukarestben.

Semjén Zsolt kifejtette, abban a rend-
kívül kiélezett politikai helyzetben,
amely jelenleg Romániát jellemzi, az
elért eredmények megőrzéséhez a romá-
niai magyar politikai erők részéről a leg-
szélesebb nemzeti összefogás szükséges.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a helyi –
vagyis az erdélyi, partiumi és bukaresti –
magyar szavazóknak kell a szükséges
kompromisszumokat megkötni. Ha ezt
elmulasztják, a politizáló magyar értel-
miség – köztük a polgármesterek – a
román pártokhoz fognak közeledni, ami
viszont azzal jár, hogy veszélybe kerül az

etnikai alapú politizálás. A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség arra kért
minden romániai magyar választót, hogy
vegyen részt a népszavazáson, és vok-
soljon lelkiismerete szerint.

A Traian Basescuval kapcsolatos nép-
szavazás kapcsán Semjén Zsolt kérdésre
elmondta, ha román állampolgár is lenne,
akkor Basescut támogatná, mert kariz-
matikus politikusnak tartja. Úgy fogal-
mazott, reméli, a romániai magyar
szavazók értékelni fogják, hogy Bases-
cunak a román–magyar viszony javítá-
sában, a megőrzendő eredmények
elérésében milyen jelentős szerepe volt.
Hozzáfűzte, Basescu pártja és a KDNP
ugyanazon európai pártcsalád tagja, és a
pártszolidaritás is azt kívánja, hogy kiáll-
jon mellette.

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára is annak fontos-
ságát ecsetelte, hogy megmaradjon a
közép-európai országok együttműködése
az Európai Unióban. Elmondta, amikor
Magyarországnak az elmúlt években
„nyugati szélfúvással kellett szemben áll-
nia”, fontos volt a lengyelek, a csehek, az
osztrákok, a litvánok és a románok szo-
lidaritása. Hozzátette, ennek a szolidari-

tásnak az alapja a népek függetlensége és
az állampolgárok legteljesebb szabad-
sága kell, hogy legyen. Megállapította,
Románia sikerei szorosan összefüggtek
azzal, hogy biztosította-e az emberi jo-
gokat az erdélyi magyaroknak. „Az év
végi választásokon választ kapunk arra,
hogy Románia az erdélyi magyarok
iránti tiszteletére alapozza-e a jövőjét,
vagy a nacionalista hangulatkeltésre” –
állapította meg. Hozzátette: „az a kérdés,
Románia kilép-e a közép-európai szoli-
daritás rendszeréből, vagy továbbra is ezt
erősíti”.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke elmondta, az idei Tusvá-
nyoson a román–magyar párbeszéd ki-
csit háttérbe szorul. Tusványos „román
barátai” ugyanis most önmagukkal van-
nak elfoglalva. 

Toró ennek ellenére úgy vélte, hogy a
valódi párbeszéd hívei mindig eljönnek
a táborba. „Akik a párbeszéd hiányát
róják fel, azok nem akarják a párbeszé-
det” – jelentette ki Toró azokra a sajtóhí-
rekre reagálva, amelyek szerint az
RMDSZ politikusai hiányoznak a 23. al-
kalommal megszervezett Tusványos ren-
dezvényeiről.

FORRÁS: MNO, KDNP.HU

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) támogatáskezelő rendsze-
rének kialakításáért, valamint egyes források ágazatközi koordinációjáért
felelős miniszteri biztosnak nevezte ki Szászfalvi Lászlót augusztus 14-én
hat hónapra Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – az erről
szóló utasítás a Hivatalos Értesítőben jelent meg. Feladatai közé tartozik a
tárca képviselete, egységes támogatáspolitikájának kidolgozása és a pályá-
zati rendszerek összehangolása.

FORRÁS: MTI, KDNP.HU
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Szent István vigyázott az ország függetlenségére, magyarságára

Nem vállalható 
a nemzeti önfeladás

Szent István nem pusztán a kereszténységet és az európaiságot honosította
meg, hanem ezzel azonos hangsúllyal a szuverén magyar államot – mondta
ünnepi beszédében Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettes augusztus 19-én Diósdon. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
kulcsfontosságúnak nevezte a megmaradás szempontjából a Szent Ist-
ván-i mű aktualizálását, s mint mondta, a nemzetegyesítés ennek az örök-
ségnek a folytatása.

Földi és lelki, testi és égi táplálékot veszünk ma magunkhoz, barátaim. Ezer éve
már, hogy hitet, erőt és kenyeret ad ez az ünnep. Ezer éve állunk meg ünnepelni
ezekben a napokban. Közösen, büszkén, mi – keresztény magyarok. Az elmúlt
évszázadok és a ma sikerei választ adnak arra, hogy honnan származik ez a hit
és büszkeség, ez a rendkívüli belső erő – mondta augusztus 18-án ünnepi beszé-
dében Pálffy István, a KDNP országgyűlési frakciójának szóvivője Nyíracsádon.

Beszédében Semjén Zsolt kiemelte:
Szent István számára a magyarság és
a kereszténység természetes egységet
alkotott, s politikai zsenialitása, hogy
úgy vette fel a kereszténységet és ez-
által a legteljesebb európaiságot, hogy
nem lettünk sem a Német-Római Csá-
szárság, sem Bizánc hűbérese. Ami-

ként nem engedte a nemzeti szuverenitás
feladását, ugyanúgy ellent mondott a
Koppány-féle pogányságnak is.

„A Szent István-i életmű jelentése
a szuverén magyar állam melletti el-
köteleződés és a kereszténységhez és
az európaisághoz való ragaszkodás” –
mutatott rá a miniszterelnök-helyettes.
Megfogalmazása szerint István király
nagy művének mai gondolata egyfe-
lől az, hogy nem vállalható a nemzeti
önfeladás a Német-Római Császárság,
Moszkva vagy Brüsszel kedvéért,
másfelől „az öncélú koppánykodás se-
hova nem vezet”. Hozzátette: „mindig

akkor ment jól a magyar nemzetnek,
amikor hűségesek voltunk a Szent Ist-
ván-i örökséghez”.

A nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettes beszédében kulcs-
fontosságúnak nevezte a megmaradás
szempontjából a Szent István-i mű ak-
tualizálását, s mint mondta, a nemze-
tegyesítés ennek az örökségnek a
folytatása. Semjén Zsolt hangsú-

lyozta: egy létszámában kis nép szá-
mára csak akkor van esély a
megmaradásra, ha minden tagjában
benne él a tudat, hogy érdemes és
büszkeség ehhez a nemzethez tar-
tozni, s „elsődleges kötelességünk az
egyetemes emberiséggel szemben a
saját magyarságunk megőrzése, ki-
munkálása és felmutatása”.

A miniszterelnök-helyettes emlé-
keztetett arra, hogy Szent István Kelet
és Nyugat első közös szentje lett az
egyházszakadás utáni időszak óta, mi-
után 2000-ben az ortodoxia szentjének
is elismerték.

FORRÁS: MTI, KDNP.HU

A mélyen vallásos, hívő és szelíd
ember személyiségéhez a „kulcs” Imre
herceghez, a fiához írt intelme –
mondta a politikus. Minden ember ha-
sonló állapotban születik – idézett a
műből, hozzátéve, az emberi méltó-

ságról kevesen fogalmaznak szebben.
Az Intelmekben István azt üzeni: ural-
kodj, ne gőggel, ne gyűlölettel és ha-
raggal, hanem szelíden és békésen,
mert ami felemel, az az alázat, ami le-
sújt, az a gőg és a gyűlölködés – emlé-
keztetett Harrach Péter, hangsúlyozva:
István olyan eszmét fogalmazott meg,

amely nemcsak keresztény uralkodóra
vonatkozik, hanem minden kor minden
közéleti személyiségére.

„István ezt a magatartást hagyja ne-
künk örökségül és üzenetként, és ha
komolyan vesszük tetteit, üzeneteit, és
megpróbáljuk ezt a mai viszonyok kö-
zött megvalósítani, akkor ennek az or-

szágnak van jövője” – fogalmazott a
kereszténydemokrata politikus.

Harrach Péter augusztus 20-a alkal-
mából körzetének több településén is
látogatást tett. Ünnepi köszöntőt mon-
dott Nagymaros mellett Kisnémediben,
Letkésen, Nagybörzsönyben, Pencen,
Rádon és Zebegényben.

– Folytatás az 1. oldalról –

Szent István erős államához 
hasonlóan védjük ma a modern 

állam társadalmi vívmányait

Beszéde elején a képviselő elmondta: „Őseink ilyenkor ün-
nepelték Mária mennybevételét, hagyományosan Nagyboldog-
asszony jelentette az aratás végét, és ünnepelték legnagyobb
királyunkat, az államalapító Szent Istvánt, aki azon a napon
hunyt el, és akit utódja, I. László király az 1083.-ik év augusztus
havának 20-napján emelt oltárra, és vált ezáltal szentté. Az ünnep
tehát a nagy magyar szellemi és lelki elődök előtti főhajtás, eu-
rópai kereszténységünkre való emlékezés és egyben az ezer éves
államra való büszke visszagondolás”

A képviselő, aki elmondta, hogy augusztus 20-a „a keresztény, magyar és euró-
pai együvé tartozásunk tudatosításának évről évre visszatérő megerősítése”, felhívta
a hallgatóság figyelmét, hogy „ez az ünnep ezer éves párhuzamokat mutat a ma-
gyarság történelmében, szinte terítéken kínálja az elődök tapasztalataiból megtanul-
ható leckéket, hogy mi azokból a jelen kor kihívásai szerint kiválasszuk az
alkalmazható örökséget, az adaptálható megoldást bajainkra, az ország helyzetére”..

Pálffy István elmondta: míg az államalapítót méltató 1938-as Országgyűlési tör-
vénycikk Szent István király dicső emlékéről így fogalmaz: munkájával megvetette
a magyar nemzet életének és fejlődésének szilárd alapjait, hasonlóan, mi, az utódok
– ezer éve nem látott erővel veselkedtünk neki a munkának, hogy minél többen él-
jenek munkából Magyarországon. Hogy biztosítva legyen a munkahelyük, s hogy
újakat teremtsünk az európai gazdasági dekonjunktúra környezetében is.

„Szent István azzal, hogy az egyházat hazánkban más államok egyházfőitől füg-
getlenül szervezte meg, biztosította a függetlenség hatalmi és erkölcsi előfeltételeit.
Hasonlóan igyekszünk mi, az ezer éves utódok más államoktól függetlenül meg-
szervezni az ország életét. A nemzet számára stratégiai kérdésekben még az Euró-
pai Uniótól is független megoldásokkal kell élnünk, mert a magyar versenyképesség,
a jobb élet ezekben az években csak önállóan és a közép-európai térség összefogá-
sával teremthető meg” – hansúlyozta a kereszténydemokrata képviselő.

Pálffy István kitért arra, hogy Szent István erős, központosított államot alapozott
meg, és ezt tette a kormányzó pártszövetség is, amikor elfogadta az új Alaptörvényt
és erre építi fel az új közigazgatást, és ezen az alapon végzi el törvények megvál-
toztatását és korszerűsítését.

„Szent István az erős államban hitt, amely képes megvédeni az ország függet-
lenségét, a nemzet szuverenitását és lakóinak biztonságát” – mondta a képviselő,
hozzátéve: „Hasonlóan védjük meg mi is a modern kor társadalmi vívmányait, a tár-
sadalom biztosítás alapú egészségügyi ellátást, a nyugdíjakat, az össztársadalmilag
hasznos tudáshoz való korlátlan hozzáférést”. 

„Azokban az időkben, amikor rendelkeztünk erős védelmi vonallal, komoly ál-
lamszervezettel, a magyarságot megvédeni képes intézményekkel és a keresztény
erkölcs fundamentumával, az ezen alapuló erényekkel, akkor a nemzet egész Euró-
pát meghatározó tettekre volt képes, pedig talán mostohábbak voltak a körülmények,
mint ma. Azonban hittel, erővel, kitartással, munkával és az új magyar állam vé-
delmi rendszerének biztos hátországában újjá lehet építeni, fel lehet emelni Ma-
gyarországot. De együtt gondolkodó és cselekvő, összekapaszkodó és erős magyar
közösség szükséges hozzá, hiszen csak a közös érdekek mentén tudunk sikeres nem-
zetet teremteni” – zárta beszédét Pálffy István.

FORRÁS: MTI, MNO.HU
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Ha a magyar GDP-t és a lélekszámot
is figyelembe vesszük, egészen kivételes
nemzetünk legjobbjainak teljesítménye.
A sportsikerek azonban jóval túlmutat-
nak a versenyeken elért helyezéseken.
Minden olimpiai érem nemesfémből ké-
szül, de tágabban értve egy ország gaz-
dasága, a sportra szánt források pontos
irányítása és tudatos utánpótlás-nevelés
áll mögötte. A magyar érmek és pont-
szerzőink azt üzenik a világnak, hogy
nincs érdemi teljesítmény felszabadultan
versenyzők, összetartó csapat, kitartóan
szurkoló közönség és egységes hátország
nélkül. Itthon pedig a magyar olimpiai
válogatott mindannyiunk sikerélményét
adta meg a nemzetnek, a közös siker va-
rázsát hozta el sok év csalódása után
minden magyar embernek.

Példaadó kell, hogy legyen ez a si-
kerszéria a hazai közélet és a politika szá-
mára is. Arra tanítson bennünket, hogy a

belpolitikai vitákat követően, az itthon
megvívott politikai küzdelmek után a
nemzetközi politikai porondon már min-
den politikusnak Magyarország érdekeit
kell képviselnie. A magyar olimpiai csa-
pat teljesítménye azonban még ennél is
komolyabb üzenet. Azt a mércét állítja
elénk, hogy politikai nézetektől és párt-
állástól függetlenül egy magyar csapat
tagjai vagyunk, ezért kötelességünk az
ország sikeréért közösen tenni, félretéve
személyes ellentéteket, egyéni sérelme-
ket vagy önző pártérdekeket. Köteles-
ségünk ezért a gazdasági versenyben
Magyarország legjobb helyezéséért
együtt dolgoznunk. Csapatjátékosok
módjára a magyar politikai mezőnynek
és a közélet szereplőinek egységben
kell küzdeniük a gazdasági mutatók ja-
vításáért. Vegyünk példát a magyar
olimpikonokról!

Vegyünk példát a magyar olimpiko-
nokról! A politikának természetesen nem
szabad rátelepedni a sportra, a sportolók

sikereire, de a kormányzatnak minden le-
hetséges eszközzel támogatnia kell a
sportolást, az egészséges nemzet építé-
sének ezt a módját. A londoni helyezé-
sek és a versenyeket övező páratlan
érdeklődés felveti, hogy a sporttörvény
és az adótörvények további – látványos
és sajátosan magyaros – sportágakat is
támogathatóvá tegyenek a cégek, vállal-
kozások számára. A KDNP ezért java-
solja, hogy az öt látvány- és csa-
patsportág társasági adóból történő tá-
mogatásához hasonlóan lehessen több-
letfinanszírozást irányítani az olimpiai
sikersportágak számára is. Meg kell kö-
szönni a magyar sportolóknak, hogy
magyarok millióinak adták vissza a
hitet, hogy az egész nemzet számára ki-
vívták a világ elismerését. Köszönjük,
hogy Magyarországnak dolgoztak! És
meg kell köszönni az őket buzdító min-
den magyar embernek, hogy segítettek
nagy nemzetté válni ebben a nemes
megmérettetésben!

– Folytatás az 1. oldalról –

A Syma Csarnokban fogadják augusztus 13-án a Londonból hazatért olimpiai résztvevőket. Gyurta Dániel úgy fo-
galmazott: fantasztikus, hogy a kilencedik helyen végeztünk az olimpián. A csarnokban Borkai Zsolt és Semjén
Zsolt köszönetet mondott a sportolóknak és a támogatóknak. A miniszterelnök helyettese elmondta: kis nép va-
gyunk, de hatalmas nemzet, amely a sport és a tudományok területén kimagasló teljesítménnyel bír.

Kis nép vagyunk, de hatalmas nemzet

Az aranygép 13 órakor szállt le Feri-
hegyen, ezzel érkezett többek között az
ötödik helyen végzett magyar férfi vízi-
labda-válogatott, a negyedik helyen vég-
zett férfi kézilabda-válogatott, érmeseink
közül Pars Krisztián, Gyurta Dániel, va-
lamint az érmes kajakosok közül Kö-
kény Roland és Dombi Rudolf, illetve
Fazekas Krisztina, Kovács Katalin,
Szabó Gabriella és a kétszeres győztes
Kozák Danuta. A csapattal együtt jött
haza Áder János köztársasági elnök,
Czene Attila sportért felelős államtitkár
és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke is, aki Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettessel együtt kö-
szöntötte hivatalosan olimpikonjainkat a
Syma Csarnok nagytermében.

Elsőként Gyurta Dániel lépett be a
Syma Csarnokba, ahol teltház várta az
aranyérmes világbajnok-olimpikon
úszót. A tömeget kissé megzavarta, hogy
Dani nem a főbejáraton érkezett, ahon-
nan a Londonból hazatért versenyzőket
várták, de a rajongók azonnal lerohanták.
Gratulációk és taps közepette osztott ki
pár aláírást, mielőtt a sportolóknak fenn-
tartott elkerített szektorban elfoglalta
volna a helyét.

„Nagyon jó érzés itthon lenni, és fan-
tasztikus az, hogy a kilencedik helyen
végeztünk az olimpián. Úgy érzem, Ma-
gyarország visszatért oda, ahová való” –
mondta el a Hír TV tudósítójának Gyurta
Dániel. Ugyanezen a véleményen volt
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke is. „Fantasztikus érzés itthon

lenni. Ez a tizenhét érem megmutatta a
csapat helyét, és azt hiszem, igazán büsz-
kék lehetünk rájuk” – mondta el a Hír
TV tudósítójának kérdésére.

A férfi kézilabda-válogatott kapusa,
Fazekas Nándor úgy nyilatkozott: vé-
gezhettek volna jobb pozícióban is, de
elégedettnek kell lenni a negyedik hely-
lyel is, hiszen nagyon jó csapatokat ver-
tek meg. „Összességében sikeres olimpia
volt ez Magyarország számára. Fantasz-
tikus érzés volt, ahogyan a helyszínen a
több ezer magyar szurkolt nekünk” –
mondta el Fazekas Nándor a rajongók
gyűrűjében.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke a Syma Csarnokban tar-
tott ünnepi beszédében köszönetet
mondott a sportolóknak nyújtott támo-
gatásért a szülőknek, az edzőknek, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság munkatársainak
és a kormánynak is. Mint elmondta, a
londoni játékokra kijutott 157 sportoló
fele pontszerző helyen végzett, és ez ha-
talmas dolog.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
azzal kezdte beszédét, hogy büszke lehet
az a nemzet, amelynek ilyen olimpikonjai
vannak, majd kiemelte, a versenyzőkért
határon innen tízmillió, a határon túl pedig
ötmillió magyar szorított.

„Olimpikonjaink bebizonyították,
hogy egy létszámában kis nép is lehet
nagy nemzet. Most és az elkövetkezendő
időszakban büszkeség magyarnak lenni,
mert ilyen olimpikonjaink vannak. Amit
ők tettek, az erkölcsi tett is volt” –
mondta, kiemelve a sérülten is tovább
küzdő cselgáncsozó Joó Abigélt. „Nagy-
szerű példát mutatott nekünk kitartásból”
– tette hozzá.

Említést tett a kalapácsvető Pars Krisz-
tiánról is, aki győzelme után nevelőedző-
jének, a már elhunyt Németh Pálnak az
arcképét mutatta fel. A bajtársiasság kap-
csán pedig Gyurta Dánielre utalt, aki
aranyérmének másolatát a közelmúltban
elhunyt sporttársa, a norvég Alexander
Dale Oen szüleinek ajánlotta fel.

Vannak-e nagyszerűbb nagykövetei
Magyarországnak, mint az olimpikonja-
ink? – tette fel a kérdést a politikus. 

FORRÁS: MNO, MTI

A KDNP a sportágak támogatásának bővítését javasolja

Szent István 
tudatosította,

a magyarságnak 
van jövője

„Szent István az a király és szent,
aki egyház- és nemzetépítőként tu-
datosította a magyarokban és az ak-
kori Európában, hogy adottságai,
teljesítménye és szellemi gazdagsága
tekintetében a magyarok helye a
legrangosabb nemzetek között van.
Ez az elsőség pedig nemcsak hitet
jelent, hanem azt is, hogy a magyar-
ságnak küldetése, feladata, felelős-
sége van, és ezáltal – ami a leg-
fontosabb – jövője” – mondta Firtl
Mátyás, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyűlési képviselője  a
Sopronban tartott Szent István-ün-
nepen.

Ünnepi szabadtéri szentmisével em-
lékeztek államalapító Szent István ki-
rályra Sopronban, amelyet Böcskei
Győző, a Szent István templom plébá-
nosa celebrált a Szent István Parkban.
A plébános ünnepi gondolatai után
megnyitotta a Szent István évet. A
szentmisét követően Orbán Júlia vers-
mondó Nagy Gáspár versét szavalta el,
majd Firtl Mátyás, Sopron és környéke
országgyűlési képviselője osztotta meg
ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

„Szent István az a király és szent,
aki egyház- és nemzetépítőként tudato-
sította a magyarokban és az akkori Eu-
rópában, hogy adottságai, teljesítménye
és szellemi gazdagsága tekintetében a
magyarok helye a legrangosabb nem-
zetek között van. Ez az elsőség pedig
nemcsak hitet jelent, hanem azt is,
hogy a magyarságnak küldetése, fel-
adata, felelőssége van, és ezáltal – ami
a legfontosabb – jövője” – mondta a
kereszténydemokrata politikus.

Firtl Mátyás azzal folytatta: „Szent
István hite, világnézete nemcsak a ke-
resztény ember személyes életprog-
ramja, hanem államalapítói küldetésén
keresztül a nemzet évezredekre ható
életprogramjává is válik. Isten-, nem-
zet-, ember-központú világnézet! A
megmaradás, a fejlődés és a felemelke-
dés isteni és világi parancsai, az élet-
program fő elemei Szent István
említésében: a hit megőrzése, az egy-
más tisztelete, az igaz ítélet és türelem
gyakorlása, az idegenek befogadása, az
elesettek segítése, a bölcsességgel meg-
hozott tanácsok, az idősek tisztelete, az
imádság megtartása, a kegyelmesség, a
megbocsátás, az alázat, a becsületes-
ség. Szent István mindezeket nem csak
felsorolja, hanem országépítőként, ki-
rályként, elöljáróként és magánember-
ként egyaránt megtartja” – zárta
beszédét.

FORRÁS: FIRTL.SOPRON.HU, KDNP.HU

Magyarország húsz éve nem sze-
repelt ilyen jól az ötkarikás játéko-
kon. A magyar csapat összesen
nyolc arany-, négy ezüst- és öt 
bronzérmet szerzett. Az egy főre
jutó aranyérmek számában még elő-
kelőbb helyen szerepel a magyar
csapat: ott az ötödik helyezett lett
négy kisebb szigetország mögött. A
magyar küldöttség legutóbb az
1992-es barcelonai olimpián került
a legjobb tíz ország közé az érem-
táblázaton, akkor a nyolcadik lett.
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Eltérő a Horthy-korszak történészi megítélése

A múlttal való őszinte szembenézés kötelességünk és érdekünk is – mondta Hölvényi
György, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára a roma holokauszt emléknapja alkalmából tartott
megemlékezésen a Holokauszt Emlékközpontban. Az államtitkár hangsúlyozta: a kor-
mány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyűlölködő hangokat visszaszorítsa, és
az ország valamennyi polgárát megvédje a támadásoktól.

Az államtitkár beszédében em-
lékeztetett, a vészkorszak éveiben
millióknak kellett az életükkel fi-
zetniük, az életben maradottaknak
pedig az emlékek fájdalmával
együtt élniük származásuk, vagy
éppen hitük miatt. Ez utóbbiak
mind a mai napig velünk élő fáj-
dalmas emlékek. Európa azonban az utóbbi
évtizedekben az együttműködés, a párbeszéd
helye is. Minél nehezebb helyzetben vannak
Európa polgárai, annál nagyobb a felelőssé-
günk, hogy a megértést, az elfogadást, az Em-
berek Európáját erősítsük – mutatott rá az
államtitkár.

Hölvényi György fontosnak nevezte a
megbékélés, az elfogadás kultúrájának ter-
jesztését, amelyben Magyarország kormánya
kezdeményező partnerként kíván részt venni.
A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja, a
Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Em-
léknapja, a tananyagban megjelenő ismeretek,
a kárpótlás ügye, valamint az egyházi, feleke-
zeti ingatlanok visszaszolgáltatása, illetve az

értük, helyettük adott támogatások
is részben ezt a célt szolgálják.
Emellett szükség van a példamuta-
tásra és az áldozatok melletti szoli-
dáris kiállásra is, hiszen enélkül nem
lehet megváltoztatni az emberek
gondolkodását.

Rá kell döbbentenünk a gyűlöle-
tet szítókat, a másokat megvetőket,
a sírokat meggyalázókat, a mások

származását gyűlölettel firtatókat arra, hogy
amit képviselnek, az vállalhatatlan. Mindazok,
akikben a harag és a gyűlölet szolgái idegent,
netalán ellenséget látnak, velünk élő honfitár-
saink. Nem engedhetünk az ezt megkérdője-
lezőknek: vállalnunk kell a küzdelmet sze-
retettel, neveléssel, határozott szóval és tettel –
fogalmazott az államtitkár.  

Mint mondta: a kormány mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a gyűlölködő
hangokat visszaszorítsa, és az ország va-
lamennyi polgárát megvédje a támadások-
tól. Hangsúlyozta, hogy a borzalmaknak
nem szabad még egyszer bekövetkezniük,
ezért a gyűlölködésnek nincs helye a mai
közéletben.

A megértést, az elfogadást, az 
Emberek Európáját kell erősítenünk!

Eltérően ítélték meg a Horthy-korszakot, ezen belül Horthy Miklós kormányzó szerepvállalását történészek az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség által a fővárosban július 31-én rendezett vitaesten. Egyebek között elhangzott: Horthy megítélésében soha nem lesz egységes álláspont, ugyanakkor
abszurd, hogy a mostani viták során személyét és az akkori rendszert nem választják szét.

Szakály Sándor hadtörténész az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség
által szervezett rendezvényen kiemelte:
Horthy Miklós személyének megítélése
egy olyan vita, amelyben soha nem lesz
egységes álláspont Magyarországon. Az
akadémikus megítélése szerint 1918
őszéig, 1919-ig nincs mit vitatkozni
Horthy Miklós személyével kapcsolat-
ban. Felidézte haditengerészi pályáját,
majd rámutatott: tehetséges tiszt volt, aki
végül 1919 őszén, 1920 elején megke-
rülhetetlen személyiséggé vált. 1919
őszén egyértelművé vált, hogy Magyar-
országon a kibontakozásnak egyetlen le-
téteményese lehet, Horthy Miklós, aki
alkalmas arra, hogy az országot a kom-
munista diktatúra után más irányba
vigye. A politikai erők egy része ugyan-
akkor úgy vélte, ez ideiglenes megoldás
lehet – tette hozzá. Megállapította: 1921-
ben Horthy Miklós sokkal inkább reál-
politikusként mutatkozik meg, mint IV.
Károly, akinek visszatérését az akkori 
kisantant államok egyértelműen elutasí-
tották. A kormányzó jól választotta ki
azokat a politikusokat, akik az országot

megfelelően tudták konszo-
lidálni.

Szakály Sándor kitért arra,
hogy 1941-ben a hadba lépé-
sekről alapvetően ő hozta meg
a döntéseket, azt az álláspon-
tot képviselve, hogy „nem
idegen területeket kívánnak
meghódítani, hanem egykori
magyar területeket próbálnak visszasze-
rezni”. Utalva az 1944-es helyzetre, és
arra, hogy le kellett volna-e mondania, a
hadtörténész megjegyezte: egy felelős
politikai vezetőnek nem csupán szemé-
lyes érdekeit, hanem a nemzet érdekeit is
kell néznie. Amikor Horthy értesült
arról, mi történik a zsidósággal, leál-
lítja a deportálásokat – jegyezte meg,
hozzátéve: szerinte a kormányzó, il-
letve a kormány, nem tudta pontosan,
mi történik majd a zsidósággal.

Tőkéczki László történész a mostani
vitákkal kapcsolatban abszurdnak tar-
totta, hogy Horthy Miklós személye, po-
litikai pályája és a rendszer, mint
struktúra szétválasztása nem történik
meg. Az ELTE tanszékvezető egyetemi
tanára – egyetértve az előtte szólóval –
rámutatott: Horthy Miklóst olyan kato-

naembernek nevelték, aki-
nek nem volt dolga, hogy
politizáljon. Olyan erők je-
lentek meg a politikában,
amelyekről nem tudta, ho-
gyan kell kezelni. 

Turbucz Dávid törté-
nész a Horthy-kultuszról
szólva azt mondta: vezér-,

és egyben személyi kultuszról van szó,
számos ilyen létezett Európában, nem
Magyarország volt az egyetlen példa.
Szerinte kultusza és az akkori propa-
ganda összehasonlítható Adolf Hitler
kultuszával, ez azonban nem a szemé-
lyek közötti párhuzamot jelent. 1944 előtt
pozitív, utána negatív irányba torzították
szerepét – osztotta meg véleményét a
hallgatósággal. 

A negatívumok között említette töb-
bek között a fehérterrort, az 1941. júni-
usi hadba lépést a Szovjetunió ellen, bár
– mint megjegyezte – Magyarország
nem maradhatott volna ki a háborúból.

Az 1944-es esztendőt úgy látta: rossz
döntés volt a helyén maradnia, ezzel a
megszálló németek helyzetét javította.
Kultuszát a német megszállók saját cél-
jaikra használták fel. Megjegyezte: a zsi-

dósággal kapcsolatos döntésekbe nem
szólt bele, de hogy miért, pontosan nem
tudni. Szerinte valamit tudnia kellett
arról, mi történik majd a zsidósággal.
Árulkodónak nevezte a kormányzó em-
lékiratait, amelyben megemlíti, memo-
randumot kapott, s ebben a zsidóság
megsemmisítésére szerepel utalás. 

Kitért arra is, hogy ma bizonyos mé-
diumokban az 1945 utáni Horthy-meg-
ítélés elemei köszönnek vissza, kü-
lönböző formában. A doktorandusz hall-
gató, akinek a közelmúltban a témáról
könyve jelent meg, azt mondta: van egy
mérsékelt-nosztalgikus álláspont, amely
elismeri, hogy a korszak alapvetően po-
zitív, de voltak vesztesei. A másik egyér-
telműen a 1944 előtti kultusz újjá-
éledését jeleníti meg, és van olyan állás-
pont is, amely szerint Horthy démoni fi-
gura volt, akihez semmilyen pozitív
lépés nem társítható. Egy mondattal a
korszakot nem lehet értékelni  – folytatta,
hozzátéve: vizsgálni kell a kül- és bel-
politikát, a gazdaságpolitikát is. Úgy
látta, ma Magyarországon állóháború
van, sokszor a „jelszavak egymásra do-
bálása”, reális történeti interpretációk zá-
rójelbe tétele zajlik.

FORRÁS: IKSZ.NET, MTI

FORRÁS: MTI, KDNP.HU

A kommunista és a náci elnyomó rendszerek megegyeztek abban,
hogy semmibe vették az emberi élet és méltóság értékét, a szabad-
ságot és az alapvető emberi jogokat, azokat az értékeket, amelyek
nélkül ma elképzelhetetlen a közös Európa – mondta Rétvári
Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keresztényde-
mokrata parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldoza-
tainak európai emléknapja alkalmából tartott budapesti
megemlékezésen.

A kereszténydemokrata politi-
kus a Terror Háza Múzeumnál tar-
tott rendezvényen hangsúlyozta: a
két rendszer legfájdalmasabb közös
vonása azoknak az embereknek a
sokasága, akik áldozatul estek az
embertelen önkényuralmi rendsze-
reknek.

A megemlékezés után gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére,
majd Remigijus Simasius litván igazságügyi miniszter megnyitotta a
múzeum előtt a Karas Po Karo – Háború után háború című kiállítást,
amely a második világháborút követő, 1944 és 1953 közötti litván szov-
jetellenes fegyveres ellenállás eseményeit dolgozza fel.

Remigijus Simasius kiemelte, a második világháború befejezése 
Európában sokaknak egy másik totalitárius rezsim kezdetét jelentette,
ami ellen a balti államokban még hosszú évekig harcoltak. Érdemes el-
gondolkodni azon, mi történhetett volna, ha a szovjet uralom alá ke-
rült nemzetek összefogtak volna, együtt küzdöttek volna – vetette fel,
hozzáfűzve: ma is érdemes az országoknak együttműködniük a sza-
badság védelmében.

A kommunista és a náci 
önkényuralmi rendszer semmibe

vette az életet és az emberi méltóságot

FORRÁS: MTI, KDNP.HU
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„Példakép tábor” – Ingyen üdülhettek a rászoruló nógrádi gyerekek
– Folytatás az 1. oldalról –

Felkérés szoborállításra
Alulírottak szomorúan tapasztalva nemzeti emlékezetünk

Gróf Esterházy János mártíriumához méltatlan sivárságát,
elhatároztuk szobrának felállítását, úgy, ahogyan az elmúlt
évtizedekben Nagy János felvidéki szobrászművész meg-
mintázta a szovjet lágerekben, csehszlovák börtönökben
krisztusi szenvedéseket átélt, csontsoványra fogyott alakját.

A szobrot közadakozásból kívánjuk felállítani. Teljes költ-
sége tizenötmillió, állampolgáronként másfél forintot tesz ki.

Méltatlannak tartanánk ezt az összeget különféle szerveze-
tektől, intézményektől „összekoldulni”. A kegyelet és a szere-
tet sokaktól érkező morzsáit szeretnénk embertől emberig
összegyűjteni. Legméltóbb az lenne, ha a szoborállítás költsé-
gét 15 ezer honfitársunk egyezer forintos adományai fedeznék.

Esterházy János még a Szovjetunióban raboskodott, ami-
kor 1947. szeptember 16-án Szlovákiában halálra ítélték.
Hatvanöt év múltán, jó lenne végre budapesti szoboralakja
előtt is emlékeznünk életére és szenvedéseire.

Tisztelettel és szeretettel várjuk a szoborállítók közé:
Kovács Gergelyné sk.                          Pékó Zoltán sk.

muzeológus                                           mérnök
zpekol@vnet.hu

OTP 11773126 - 00154051 - 00000000
„Esterházy János szobrára"

Tovább kell építeni a Magyarország és a Szentföld közötti ezeréves kapcsolatokat, amelyeket
még Szent István alapozott meg – mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes augusztus
20-án a Szent István ünnepére hivatalos látogatásra érkezett III. Teophilos jeruzsálemi ortodox
patriarchával folytatott tárgyalását követően.

Magyarország és a Szentföld kapcsolatai 
egyidősek a keresztény magyar állammal

A megbeszélésük után tartott közös sajtótájé-
koztatójukon Semjén Zsolt emlékeztetett arra, hogy
a Magyarország és a Szentföld közötti kapcsolatok
egyidősek a keresztény magyar állammal, hiszen
Szent István a koronázása után zarándokházat ho-
zott létre Jeruzsálemben. Felidézte azt is, hogy szim-
bolikus összeggel Magyarország elsőként járult
hozzá a betlehemi Születés temploma felújításához.

Hozzátette: több testvérvárosi kapcsolat alakult
ki Magyarország és a Szentföld között.

Arra is kitért, hogy megállapodtak abban, több
diákot fogad a magyar felsőoktatás a Szentföldről.

A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt, hogy
III. Teophilos érkezése beleillik a magas rangú egy-

házi vezetők korábbi
látogatásainak sorába. 

III. Teophilos
hangsúlyozta, nagyon
fontos a keresztények
jelenléte a Szentföldön
és a Közel-Keleten, és
mindent meg kell tenni azért, hogy továbbra is a tér-
ségben maradjanak. Jeruzsálem hitéleti központ,
„mindannyiunk földje” – hangoztatta. „Nemcsak ke-
nyérrel él az ember” – hangsúlyozta, hozzáfűzve:
Jeruzsálemben lelki táplálékot adnak mindenkinek,
aki elzarándokol a városba.

A patriarcha megjegyezte: Szent István nemcsak
a magyarok vezetője volt, hanem az egyház egyik
fontos szentje is.

Nagy Andor kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő, az Ország-
gyűlés Fenntartható fejlődési bizottsá-
gának alelnöke parlamenti látogatásra
is meghívta a résztvevő gyerekeket,
akiket ez alkalomból több ismert sze-
mélyiség, igazi példakép is köszöntött.

Nógrád megye az ország egyik leg-
szegényebb régiója: ezrével élnek itt
olyan gyerekek, akik életükben soha
nem voltak még nyaralni, és kevés po-
zitív példát látnak maguk körül arra,
hogy érdemes tanulni. A civil kezde-
ményezés ötletgazdája, Nagy Andor,
valamint a Hanns-Seidel-Alapítvány
ezen szeretnének változtatni: a nyolc-
napos tábort nemcsak élvezetes prog-
ramokkal teszik emlékezetessé,
hanem olyan személyiségeket is meg-
hívnak, akikre a gyerekek felnézhet-
nek, és akiket példaképül állíthatnak
maguk elé. A fizikai táplálék mellett a
lelki táplálékról is gondoskodnak, te-
matikus napok keretében sokféle
témát érintenek például a hit vagy az
ökológia területéről. Fontosnak tartják
a közösségi értékek hangsúlyozását,
így a nyelv, a család, a hagyományok
megőrzését, de a természet védelmét,
megóvását is.

A kezdeményezés nemcsak a gye-
rekek elé szeretne példát állítani.
Célja bemutatni azt is, hogy civil ösz-
szefogással mindenki tehet a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek támogatása,
tehetségének felkarolása érdekében,
Nógrád megyében és az egész ország-
ban. Nagy Andor kiemelte: a fenntart-

ható fejlődés saját gyermekeink jövő-
jéről szól. Az ENSZ által nemrégiben
megrendezett Rio+20 konferencia
egyik fő tapasztalata éppen az volt,
hogy a fenntartható fejlődés elősegí-
tése nemcsak az államok, kormányok
feladata, hanem ebben komoly szerep
hárul a vállalati és a civil szféra ösz-
szefogására is.

A parlamenti
eseményen a
gyerekek meg-
hallgatták a
S n é t b e r g e r
Zenei Központ-
ban tanuló te-
hetséges roma
fiatalok kon-
certjét, majd
politikusokkal,
sportolókkal,
művészekkel,
többek közt Kovács Ági olimpiai baj-
nok úszóval és Varga Edit televíziós
műsorvezetővel is találkozhattak. A
gyerekek a parlamenti rendezvény
után az állatkertbe látogattak a szintén
Nógrád megyéből származó Radics
Gigivel.

„Furcsán fog hangzani, de a tábor
ötlete annak kapcsán jutott eszembe,
hogy rendszeresen járt a fogadóó-
rámra az egyik faluból egy olyan tár-
saság, amelynek a vezetője egy cigány
nő, tagjai pedig döntő többségében
magyar asszonyok voltak. Ők nem
akartak belenyugodni a helyzetükbe,
abba, hogy nincs munkájuk, nincs
mód változtatni az életükön. Kerestem
a módját, hogyan lehetne munkához

segíteni őket, de hiába. Nagyon bán-
tott a dolog, így arra gondoltam, mivel
a környéken sok szegény gyermek él,
akik között jó tanulók, valódi tehetsé-
gek is akadnak szép számmal, szer-
vezhetnénk számukra egy tábort,
ezzel az asszonyoknak legalább átme-
netileg lenne valamiféle munkalehe-

t ő s é g e .
Valójában tehát
a munka felől
jutottam el oda,
hogy gyereke-
ket kellene tá-
boroztatni” –
osztotta meg a
történetet Nagy
Andor lapunk-
kal, amikor a
tábor gondolatá-
nak megszületé-
séről kérdeztük. 

Azt mondta, a célok, a táborban
rejlő lehetőségek a megvalósítással
egy időben bontakoztak ki igazán.
„Táborunk neve »Példakép tábor«
lett. Példakép, amely nemcsak a gyer-
mekek számára mutat követendő érté-
keket, utakat, de politikustársaim
számára is. Szeretném, ha a tábor az
ország valamennyi megyéjében »sát-
rat bontana«, továbbá hogy ezt a mun-
kát a Kereszténydemokrata Néppárt
tagjai, képviselői vállalják fel. A párt-
nak a filozófiájához ez jól illeszkedik,
hiszen itt halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekekről van szó. A tábor-
ban például szerepet kapott az oktatás,
a jövő, a fenntartható fejlődés, ami
nem véletlen választás eredménye.

Frakcióvezetőnk éppen ezt a két-
három témát jelölte meg legutóbb,
mint kiemelt fontosságú ügyeket” –
fejtette ki a képviselő.

A tapasztalatokról szólva Nagy
Andor azt mondta, hogy a tábor végén
sok gyermek sírva búcsúzott. Nem
akartak hazamenni, illetve még el sem
mentek, máris visszavágytak. A tábor-
ban dolgozó felnőttek meghívott ven-
dégek beszámolói szerint is sikeres,
eredményes volt a „vállalkozásuk”,
éppen ezért jövő nyáron folytatni
szeretnék. „Két turnust tervezünk,
és amennyiben a működés stabilizá-
lódik, szeretnénk kilépni a megyé-
ből. A tábor maga nem olyan nagy
összeg, de azt a pár millió forintot
sem könnyű összeszedni. Arra pedig
különösen vigyáznunk kell, hogy a
családoknak ez valóban ne kerüljön
semmibe. Ez nem Erzsébet-utalvá-
nyos tábor – ami természetesen na-
gyon jó dolog – itt valóban ingyen
kapnak mindent a gyerekek. A
másik nagy különbség, ami megkülön-
böztet bennünket, hogy nálunk a gyer-
mekek nemcsak nyaraltak, hanem
rengeteg dolgot megtapasztaltak és meg-
tanultak. A tábor nevelői igyekeztek abla-
kot nyitni a világra. Nagyon sok gyerek
még sohasem lépte át Nógrád-megye ha-
tárát. Sokan azt sem tudták, hogy lé-
teznek más megyék. Budapestről
mindenki hallott ugyan, de alig
akadt, aki járt volna a fővárosban.
Hetven gyerekből, ha csupán négy-
nek, vagy kettőnek sikerült, sikerül
az életét más mederbe terelni akkor
már megérte, megéri.”
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